
O W KUUSINEN
V A L I T U T
T E O K S E T

(1918—1964)

Kustannusliike Edistys 
Moskova



Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen 
huomattavan toimihenkilön O. W. Kuusisen 
Valittuihin teoksiin on otettu hänen kirjoituk
sia, puheita, alustuksia ja  esitelmiä vuosilta 
1918—1964. O. W. Kuusisen kirjoituksissa käsi
tellään Neuvostoliiton kommunistisen rakennus
työn ja kommunistisen liikkeen marxismin- 
leninismin periaatteisiin pohjautuvan yhtenäi
syyden peruskysymyksiä. O. W. Kuusisen teo
reettisessa perinnössä on huomattava sija Suo
men työväenliikkeen kysymyksillä.



KUSTANTAJALTA

Otto Wille Kuusinen syntyi Laukaassa räätälin perheessä 
lokakuun 4. päivänä 1881, opiskeli vuosina 1892—1900 
Jyväskylän lyseossa ja  sittemmin Helsingin yliopiston his- 
toriallis-kielitieteellisessä osastossa, jossa suoritti filosofian
kandidaatin tutkinnon 1905.

O. W. Kuusinen oli Neuvostoliiton Kommunistisen Puo
lueen ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen huomatta
via ja vanhimpia toimihenkilöitä. Hänen vallankumoukselli
nen toimintansa alkoi välittömässä yhteydessä Suomen 
työväenluokan taisteluun ja Venäjän vallankumousliikkee
seen. Hän osallistui aktiivisesti sosialististen ylioppilasker- 
hojen toimintaan ja liittyi 1904 Suomen Sosialidemokraatti
seen Puolueeseen. Kohta sen jälkeen hän oli sosiali
demokraattisen puolueen vasemmistolaista siipeä edusta
neiden »siltasaarelaisten» johtavia miehiä ja  esiintyi 
Suomen sosialidemokraattien oikeistojohtoa vastaan. Vuo
den 1905 vallankumouksellisen nousun aikoihin hän oli 
Helsingin työväen Punakaartin erään osaston päällikkönä.

V. 1908 O. W. Kuusinen valittiin Suomen Sosialidemo
kraattisen Puolueen puoluetoimikuntaan. Hän toimitti vuo
sina 1906—1908 puolueen teoreettista julkaisua »Sosialistis
ta Aikakauslehteä» ja  oli vuosina 1907—1916 sosialidemo
kraattisen puolueen päälehden »Työmiehen» toimittajana. 
Samoihin aikoihin hänet valittiin useaan otteeseen Suomen 
eduskunnan jäseneksi. Hän oli niin ikään edustajana II In
ternationaalin Kööpenham inan  (1910) ja  Baselin (1912)
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kongresseissa. Baselin kongressissa hän äänesti sodanuh
kaa vastaan tähdätyn päätöslauselman puolesta.

Elokuussa 1917 hän tapasi salaa eräässä yksityisasun
nossa Helsingissä V. I. Leninin. Tällä tapaamisella oli suuri 
merkitys O. W. Kuusisen myöhemmälle toiminnalle. Hän 
kirjoitti sittemmin: »Vladimir Iljitäin tapaaminen teki mi
nuun innostavan vaikutuksen ja herätti palavan halun tut
kia hänen teoksiaan.. .  Vladimir Iljitäin kehotuksesta pyrin 
Suomen eduskunnassa kärjistämään taistelua Kerenskin 
väliaikaista hallitusta vastaan.»

Tammikuussa 1918, kun Suomen työväenluokka nousi 
Suuren Lokakuun vaikutuksesta aseelliseen taisteluun taan- 
tumusporvariston sortovaltaa vastaan, O. W. Kuusisesta 
tuli vallankumoushallituksen (Kansanvaltuuskunnan) va- 
listusasiain valtuutettu. Kun sitten valkokaartilaiskenraalin 
Mannerheimin ja keisarillisen Saksan joukot tukahduttivat 
työväen vallankumouksen ja pystyttivät Suomeen verisen 
terrorikomennon, O. W. Kuusisen täytyi poistua yhdessä 
muiden suomalaisten vallankumousmiesten kanssa koti
maastaan. Hän siirtyi Neuvosto-Venäjälle.

Elokuussa 1918 Moskovassa pidettiin Suomen Kommu
nistisen Puolueen perustava kokous. O. W. Kuusinen oli 
puolueen perustajajäseniä. Hänen alustuksensa pohjalta 
kokous hyväksyi päätöksen Suomen Kommunistisen Puo
lueen perustamisesta. Maaliskuussa 1919 Moskovassa alkoi 
Kommunistisen Internationaalin I kongressi, jossa O. W. 
Kuusinen edusti Suomen Kommunistista Puoluetta. Heti 
ensimmäisessä istunnossa pitämässään puheessa hän kan
natti Leninin ehdotusta Kommunistisen Internationaalin 
perustamisesta.

Toukokuussa 1919 Kuusinen lähti Suomen Kommunisti
sen Puolueen Keskuskomitean valtuutettuna kotimaahansa 
maanalaiseen työhön. Hän johti seuraavan vuoden kesäkuu
hun asti maanalaista puoluejärjestöä, solmi yhteyksiä tais- 
telutovereihin ja  pohti heidän kanssaan, miten vallanku
mouksellinen työväenliike on järjestettävä illegaalisissa 
oloissa. Tehtävänä ei ollut yksinomaan maanalaisten kom
munististen järjestöjen toiminnan järjestäminen, vaan myös 
sellaisen legaalisen työväenpuolueen muodostaminen, joka 
olisi ollut luokkataistelun kannalla ja  kiinteässä yhteydessä 
kommunisteihin. Vuonna 1920 saatiin taantumusporvariston 
innokkaan apurin V. Tannerin johtaman sosialidemokraat
tisen puolueen jäsenistön suurin ja  parhain osa eroamaan
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mainitusta puolueesta ja muodostamaan melko laaja legaa
linen Sosialistinen Työväenpuolue. Uusi työväenpuolue oli 
yhteistoiminnassa kommunistisen puolueen kanssa ja  teki 
huomattavaa poliittista työtä joukkojen keskuudessa kol
men vuoden ajan, kunnes hallitus sen hajotti. Keskustelles
saan v. 1921 ulkomaalaisten toverien kanssa V. I. Lenin 
puhui Suomen vasemmistososialistisesta työväenpuolueesta 
sanoen sen olevan hyvänä esimerkkinä legaalisen ja illegaa
lisen toiminnan yhdistämisestä.

O. W. Kuusisen innokas toiminta vallankumouksellisen 
työväenliikkeen järjestämiseksi ei voinut pysyä kauan sa
lassa. Jo 1919 työpaikoilla tiedettiin, että hän oli Helsingis
sä, ja tämä innosti työmiehiä. Sitä vastoin taantumusporva- 
risto katsoi Kuusisen leppymättömäksi vihamiehekseen ja 
teki kaiken mahdollisen saadakseen pidätetyksi tä
män rohkean vallankumousmiehen. Ilmiantajalle luvattiin 
kymmenien tuhansien markkojen palkkio. Helmikuussa 
1920 levisi hälyttävä huhu, että etsivä poliisi oli ampunut 
Kuusisen Pohjanlahden jäällä. Viisi tuhatta Helsingin työ
läistä järjesti sen johdosta mielenosoituksen. Oikeistoso- 
sialidemokraattisetkin lehdet julkaisivat kirjoituksia, joissa 
puhuttiin Kuusisen ansioista työväenliikkeen johtomiehe- 
nä. Ulkomailta tuli Suomen hallitukselle tuhansia kirjeitä 
ja sähkeitä, joissa paheksuttiin poliisin väkivallantekoa ja 
tuomittiin se. Poliittinen tilanne kärjistyi maassa siinä mää
rin, että sosialidemokraattien eduskuntaryhmä katsoi 
aiheelliseksi tehdä välikysymyksen.

Etsivä poliisi antoi lehdistössä »selityksen». Siinä sanot
tiin, että Kuusisen pidättäminen oli annettu etsivä Koivu- 
kosken tehtäväksi. Tämä oli kertomansa mukaan havain
nut Vaasan lähistöllä hiihtäjän ja  luullut tätä Kuusiseksi. 
Kun tämä ei ollut totellut pysähtymisvaatimusta, ohrana oli 
ampunut.

Tapaus muodostui ennen näkemättömäksi skandaaliksi 
hallituspiireissä ja  fasistisen taantumuksen pahaksi tappiok
si. Kuusinen julkaisi Suomen porvariston johtomiehille 
osoitetun kirjeen, jossa paljasti heidän politiikkansa toivot
tomuuden ja  halpamaisuuden.

Noina kuumeisina päivinä Suomen Kommunistinen Puo
lue sai paljon uusia ystäviä ja auttajia. Niinpä O. W. Kuu
sisen murhaa koskevan huhupuheen järkyttämänä muuan 
työläisnainen sanoi olevansa valmis antamaan vainotulle 
paikan asunnossaan. Hän pitikin sanansa, kun häneltä jon-
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kin ajan. kuluttua kysyttiin, voisiko hän antaa piilopaikan 
Kuusiselle.

Kesällä 1920 Kuusinen pääsi vaivoin pakenemaan Ruot
siin ja palasi vuoden 1921 alussa Norjan ja Muurmannin 
kautta Moskovaan.

O. W. Kuusinen oli kansainvälisen kommunistisen ja 
työväenliikkeen aktiivisia toimihenkilöitä. Hän osallistui 
Kommunistisen Internationaalin I, III ja sitä seuraavien 
kongressien työhön. Kuusinen toimi monia vuosia yhdessä 
Leninin kanssa. Hän aloitti toimintansa Kominternissä 
Leninin välittömällä ohjauksella. Hän laati Leninin toimek
siannosta ja ohjeiden mukaisesti kommunististen puoluei
den järjestörakennetta ja toimintamenetelmiä koskevan 
teesiluonnoksen, joka hyväksyttiin sitten Kominternin III 
kongressissa. Samoihin aikoihin Kuusinen julkaisi useita 
tärkeitä kirjoituksia, joissa käsiteltiin puolueen strategiaa 
ja taktiikkaa sekä järjestötyötä ja jotka esittivät huomatta
vaa osaa nuorten kommunististen puolueiden aatteellisessa 
ja järjestöllisessä lujittamisessa. Lenin arvosti korkealle
O. W. Kuusisen ansiot ja kyvyt. Eräässä asiakirjassa vuo
delta 1921 Lenin sanoo tutustuneensa mielihyvällä Kuusi
sen artikkeliin ja teeseihin. »Hän tietää ja  a j  a t  t e l  e e», 
Lenin kirjoitti Kuusisesta eräässä toisessa kirjeessä allevii
vaten sanan »ajattelee». Vaatiessaan, että Kuusisen teesit 
luettaisiin ehdottomasti Kominternin kongressissa, Vladi
mir Iljits sanoi niiden koituvan hyvin suureksi hyödyksi.

Kominternin III kongressissa O. W. Kuusinen valittiin 
Toimeenpanevan Komitean jäseneksi. Toimiessaan 1921— 
1939 Kominternin Puhemiehistön jäsenenä ja Toimeenpa
nevan Komitean yhtenä sihteerinä hän noudatti joh
donmukaisesti leniniläistä linjaa ja pyrki lujittamaan 
kaikin voimin kommunistien kansainvälistä yhtenäisyyttä. 
Kominternin Toimeenpanevan Komitean edustajana tai 
valtuuskunnan jäsenenä Kuusinen oli usein välittömässä 
yhteydessä eri maiden kommunistisiin veljespuolueisiin.

Ammattivallankumouksellisena ja oppineena marxisti- 
leninistinä Kuusinen osasi yhdistää erinomaisesti käytän
nöllisen toiminnan ja kommunistisen liikkeen teorian syväl
lisen kehittelyn. Tämä vallankumouksellisen teorian ja 
käytännön ykseys oli hänen poliittisen toimintansa arvok
kaimpia puolia.

Ollessaan enemmän kuin 18 vuotta johtavassa työssä 
Kommunistisessa Internationaalissa Kuusinen laati melkoi
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sen määrän Kominternin asiakirjoja ja kirjoitti paljon kir
jasia ja artikkeleja kansainvälisistä kysymyksistä. Hän 
esiintyi monesti Kominternin kongresseissa ja täysistun
noissa kommunistisen ja työväenliikkeen tärkeiden kysy
mysten alustajana.

V. 1940 O. W. Kuusinen valittiin Karjalais-Suomalaisen 
Sosialistisen Neuvostotasavallan Korkeimman Neuvoston 
Puhemiehistön puheenjohtajaksi. Tässä toimessa hän oli 
lähes 17 vuotta ja omisti paljon voimia ja aikaa tasavallan 
talous- ja kulttuurielämän kehittämiselle. K-SSNT:n Kor
keimman Neuvoston ensimmäisessä istunnossa hän teki 
alustuksen tasavallan perustuslaista. K-SSNT:n Kommunis
tisen Puolueen Keskuskomitean toimikunnan jäsenenä hän 
osallistui tasavallan puoluejärjestön toimintaan. Hänen 
kompuolueen edustajakokouksissa ja KK:n kokouksissa 
sekä tasavallan Korkeimman Neuvoston istunnoissa pitä
mänsä puheet- samoin kuin paikallisessa lehdistössä jul
kaistut kirjoituksensa herättivät aina elävää kiinnostusta.

Suuren isänmaallisen sodan vuosina O. W. Kuusinen 
teki varsin tuloksellista työtä Karjalassa kutsuen tasavallan 
työtätekeviä puolustamaan neuvostoisänmaata. Hän suoritti 
puolueen ja hallituksen antamia erikoistehtäviä, kävi monta 
kertaa rintamalla, piti puheita joukko-osastoissa ja viholli
sen selustaan lähteville partisaaneille. Artikkeleissaan ja 
alustuksissaan O. W. Kuusinen paljasti vakuuttavalla tavalla 
Hitlerin Saksan ja sen vasallin, Suomen hallitusklikin. 
anastuspolitiikan alkujuuret ja osoitti maailman vapautta- 
rakastaville kansoille tien, joka oli pelastava ne fasistiselta 
rutolta.

O. W. Kuusinen osallistui varsin laajasti valtiolliseen 
toimintaan Neuvostoliiton Korkeimman Neuvoston Puhe
miehistön varapuheenjohtajana, Neuvostoliiton parlament
tiryhmän puheenjohtajana, Neuvostoliiton Korkeimman 
Neuvoston Kansallisuuksien Neuvoston Ulkoasiainvaliokun
nan puheenjohtajana.

O. W. Kuusinen oli vuodesta 1941 NKP:n Keskuskomi
tean jäsenenä ja v. 1957 hänet valittiin NKP:n KK:n Puhe
miehistön jäseneksi ja  KK:n sihteeriksi. Yhdessä muiden 
kommunistisen puolueen ja neuvostohallituksen johtajien 
kanssa hän kävi tinkimättömästi taistelua leniniläisten 
puolue- ja  valtioelämän normien ennallistamiseksi ja  avar- 
tamiseksi puolustaen NKP:n politiikan leniniläistä suun
taa.
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O. W. Kuusinen auttoi ansiokkaalla tavalla selittämään 
ja toteuttamaan sitä maailman kommunistisen liikkeen po
liittista linjaa, joka on ilmaistu vuoden 1957 julistuksessa 
ja vuoden 1960 julkilausumassa. Marxisti-leninistinä hän 
piti aina velvollisuutenaan käydä periaatteellista taistelua 
oikeisto- ja  vasemmisto-opportunisteja, nurkkakuntalaisia 
ja hajottajia vastaan ja lujittaa kansainvälisen kommunis
tisen liikkeen rivien yhtenäisyyttä.

»Erittäin sivistyneenä marxilaisena», kirjoittivat kommu
nistisen puolueen ja neuvostohallituksen johtajat, »huomat
tavana teoreetikkona ja  oppineena O. W. Kuusinen osallistui 
tehokkaalla tavalla tieteellisen kommunismin, vallanku
mousliikkeen strategian ja taktiikan ajankohtaisten ongel
mien selvittelyyn. Hänen tieteelliset teoksensa, alustuksen
sa, puheensa, lehtikirjoituksensa todistavat hänen harras
tustensa ja  tietojensa monipuolisuutta ja ovat esimerkkinä 
luovasta suhtautumisesta Marxin ja Leninin oppiin, elämän- 
prosessien ja  vallankumouksellisen käytännön erittelyyn.»

Kommunistinen puolue ja neuvostohallitus arvostivat 
korkealle O. W. Kuusisen ansiot myöntämällä hänelle So
sialistisen Työn Sankarin kunnianimen ja  palkitsemalla 
hänet neljällä Leninin kunniamerkillä. Neuvostoliiton tie
demiehet valitsivat O. W. Kuusisen Neuvostoliiton Tiede
akatemian varsinaiseksi jäseneksi.

* •
*

Monivuotisen poliittisen toimintansa ajalta O. W. Kuu
sinen jätti jälkeensä laajan teoreettisen jäämistön. Jo ennen 
v. 1918, ollessaan Suomen sosialidemokraattisen liikkeen 
riveissä ja sen vasemmistosiiven johdossa, hän kirjoitti 
työväenliikkeen kysymyksistä useita teoreettisia kirjoituk
sia, sanomalehtiartikkeleja ja erilaisia kirjasia, mm. talous
tieteen oppikirjan puoluekouluja varten.

Tähän kokoelmaan on otettu vain vähäinen osa kirjoi
tuksista, jotka on kirjoitettu vuoden 1918, ts. Suomen Kom
munistisen Puolueen perustamisajan, ja vuoden 1964 hel
mikuun välisenä aikana. Puheiden ja alustusten lisäksi ni
dokseen on otettu erinäisiä artikkeleja ja kirjasia sekä 
pikakirjoiteselosteita.

Kokoelma alkaa Vladimir IljitS Leninille osoitetulla kir
jeellä, joka on O. W. Kuusisen laatima. Kirje hyväksyttiin 
3. syyskuuta 1918 Suomen Kommunistisen Puolueen perus



tavassa kokouksessa ja lähetettiin Leninille, joka siihen 
aikaan oli sairaana. Mainitussa asiakirjassa selitetään, mistä 
syystä Suomen työväen vallankumous kärsi tappion 1918. 
Kuusinen on käsitellyt tarkemmin tätä aihetta teoksessaan 
»Suomen vallankumouksesta».

Vuosien 1918—1925 aikaisista kirjoituksista kokoel
maan on otettu, paitsi tunnetut »Teesit kommunististen 
puolueiden rakenteesta ja järjestötoiminnasta», artikkelit 
»Perisynti», »Venäjän johdolla», »Yhteenvedot VKP:ssä 
esiintyneestä oppositiosta», »Leninin neuvojen soveltami
nen kapitalistimaiden kommunististen puolueiden organi- 
saatiotyössä». Niissä käsitellään leninismin järjestöperiaat- 
teita, osoitetaan demokraattisen sentralismin olemus, ko
rostetaan demokraattisuuden ja  sentralismin jakamatonta, 
elimellistä eikä muodollista yhteyttä.

Kokoelmaan on otettu O. W. Kuusisen alustus »Kommu
nististen puolueiden toiminta joukkojen keskuudessa», 
jonka hän teki Kominternin Toimeenpanevan Komitean 
laajennetussa täysistunnossa (1926), Kominternin Toimeen
panevan Komitean X täysistunnossa (1929) tehty alustus 
»Kansainvälinen tilanne ja  Kominternin tehtävät» sekä ar
tikkeli, jonka pohjaksi hän on ottanut Kominternin VII 
kongressissa (1935) pitämänsä puheen »Nuoriso ja  taistelu 
fasismia ja sodanvaaraa vastaan».

O. W. Kuusisen teoreettisessa jäämistössä on huomat
tava sija Suomen työväenliikkeen kysymyksillä ja  Neuvos
toliiton ja  Suomen välisiä suhteita koskevilla ongelmilla. 
Suomen Kommunistisen Puolueen pääsihteeri Ville Pessi 
sanoi Moskovassa surujuhlassa: »Meille suomalaisille Otto 
Wille Kuusinen oli läheinen ja rakas. Kun hän tuli kuusi
kymmentä vuotta sitten Suomen työväenliikkeeseen, hänes
tä kasvoi nopeasti terävän älynsä ja  rohkean taistelijan- 
mielensä ansiosta maamme vallankumouksellisen työväen
liikkeen tunnustettu johtaja.»

Monien vuosikymmenien ajan O. W. Kuusinen vaikutti 
huomattavalla tavalla Suomen Kommunistisen Puolueen 
kehitykseen ja  toimi innokkaasti Suomen ja Neuvostoliiton 
kansojen välisen ystävyyden hyväksi. Kirjasessa »Suomi 
ilman naamiota» ja kirjoituksessa »Mitä Hitlerin suomalais
ten apurien oikeusjuttu on tuonut päivänvaloon» hän pal
jastaa Rytin—Tannerin sotarikolliskoplan, joka saattoi 
Suomen kansan häpeälliseen sotaan Neuvostoliittoa vastaan. 
Kun sota päättyi ja  Suomi siirtyi ulkopolitiikassaan uusille
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raiteille, O. W. Kuusinen tervehti sydämensä pohjasta Neu
vostoliitolle ystävällismielistä Suomen ulkopoliittista suun
tausta, joka on saanut ilmauksensa Paasikiven — Kekkosen 
linjana.

Vuoden 1943 syksystä aina 50-luvun alkuun O. W. Kuu
sinen toimi muiden töittensä ohessa »Novoje vremja» aika
kausjulkaisun toimituksessa. Hän julkaisi (väliin nimimer
killä N. Baltiiski) joukon kansainvälisiä kysymyksiä käsit
televiä artikkeleja. Kokoelmaan on otettu muutamia niistä: 
»Lehdistön vapaudesta ja  vastuusta», »Isänmaallisuudes
ta», »Oletteko Neuvostoliiton puolella vai sitä vastaan?» 
ym.

O. W. Kuusinen joutui työskentelemään yhdessä usei
den kansainvälisen kommunistisen liikkeen huomattavim
pien toimihenkilöiden kanssa. Kokoelmassa julkaistaan hä
nen puheensa, joka on omistettu Georgi Dimitroville.

Kuusinen oli huomattava Karjalan ja Suomen kulttuurin 
tuntija. Hän ymmärsi Suomen ja Karjalan kansan taidetta 
ja kirjallisuutta. Vapaa-aikoina hän kirjoitti runoja ja sä
velsi, antoi tieteellisiä ohjeita suomalaista työläisrunoutta 
koskevissa kysymyksissä. Kuusisen sydämenasiana oli var
sinkin kansanrunouden suuraarteen, karjalais-suomalaisen 
eepoksen Kalevalan saattaminen laajojen lukijajoukkojen 
käyttöön. Hän jos kukaan ymmärsi syvästi Kalevalan edis
tyksellisen hengen ja merkityksen. Kokoelmaan on otettu 
johdanto, jonka O. W. Kuusinen kirjoitti erästä Kalevalan 
uutta painosta varten.

Lähes kolmannes kokoelmassa julkaistusta aineistosta 
on O. W. Kuusisen poliittisen toiminnan viimeisiltä vuosilta. 
Tältä ajalta ovat puheet, jotka hän piti NKP:n XX ja XXI 
edustajakokouksessa ja eräissä veljespuolueiden kongres
seissa, V. I. Leninin syntymän 90-vuotispäivänä pidetty 
juhlapuhe ja joukko muita tärkeitä tuotteita, joissa käsitel
lään sellaisia peruskysymyksiä kuin kommunismin raken
tamista Neuvostoliitossa, marxismin-leninismin ja prole
taarisen internationalismin vankkumattomiin periaatteisiin 
pohjaavaa maailman kommunistisen liikkeen yhtenäisyyttä 
ja eheyttä.

Ollessaan jo lähes 80-vuotias O. W. Kuusinen laati 
NKP:n KK:n toimeksiannosta teoksen »Marxismin-leninis
min perusteet», jossa luovalla tavalla summeerataan NKP:n 
XX ja XXII edustajakokouksen, vuoden 1957 julistuksen ja 
vuoden 1960 julkilausuman ajatussisältö. Tämä teos on
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tavallaan yhteenveto Kuusisen monipuolisesta teoreettises
ta tutkimustyöstä.

Luettaessa eräitä O. W. Kuusisen tuotteita, jotka on kir
joitettu 20-luvun lopulla ja  30-luvulla, on syytä ottaa huo
mioon seuraavaa:

Toinen maailmansota ja  sodanjälkeinen myrskyisä 
yhteiskunnallinen ja poliittinen kehitys, joka on johtanut 
sosialismin voimien jättiläismäiseen kasvuun, ovat tuoneet 
kansainvälisiin suhteisiin paljon uutta ja merkittävää, mikä 
ei voinut kuvastua tai tulla huomioon otetuksi O. W. Kuu
sisen ennen sotaa kirjoittamissa tuotteissa. Sen vuoksi hä
nen erinäisissä senaikaisissa kirjoituksissaan on säilynyt 
jälkiä — varsinkin taktiikan kysymyksissä — arvioista ja 
väitteistä, jotka sittemmin ovat vanhentuneet. Kuusinen itse 
kiinnitti myöhemmissä tuotteissaan huomiota tähän seik
kaan. Niinpä hän sanoi NKP:n XX edustajakokouksessa pi
tämässään puheessa: »...meikäläisillä historioitsijoilla ja 
propagandisteilla on syytä tutkia arvostelevasti ja tarkistaa 
myös eräitä.. .  julkaisujamme, esimerkiksi Kominternin VI 
kongressin tunnettuja teesejä siirtomaakysymyksestä. Tar
koitan konkreettisesti näissä teeseissä tehtyä siirtomaiden 
ja puolisuvereenisten maiden kansallisen porvariston luon
nehdintaa ja sen osuuden arviointia. Tässä arviossa oli jo 
siihen aikaan, kun mainitut siirtomaakysymystä koskevat 
teesit laadittiin, tietty lahkolaisuuden leima. Nykyajan 
muuttuneissa olosuhteissa, kun Neuvostoliiton arvovalta on 
suuresti kasvanut, tuo arvio ei lainkaan vastaa todelli
suutta.»

Eräät tuotteet julkaistaan hieman lyhenneltyinä.
Aineiston on valmistanut julkaisukuntoon N. I. Ivanov.



SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN 
PERUSTAVAN KOKOUKSEN AVOIN KIRJE 

TOVERI LENINILLE

Toveri Lenin!
Syvällä mielenjärkytyksellä ja suuttumuksella olemme 

saaneet kuulla, että porvariston lähettämän salamurhaajan 
kuula on haavoittanut Teitä, Venäjän Sosialistisen Neuvos
totasavallan ensimmäistä soturia ja  kansainvälisen vallan
kumouksellisen työväenliikkeen johtajaa.

Kokoontuessamme tänne Venäjän Sosialistisen Neuvos
totasavallan pääkaupunkiin perustamaan Suomalaista Kom
munistista Puoluetta — sen sosialidemokraattisen puolu
eemme sijaan, joka kaatui Suomen viimekeväisen vallan
kumouksen myrskyihin, — me toivoimme saavamme näh
dä Teidät, kunnioitettu toveri ja parhain neuvonantajamme, 
täällä keskuudessamme ja päätimme jo pyytää Teitä mies- 
kohtaisesti saapumaan kokoukseemme * Kim nyt tämä 
toivomme nähdä Teitä mieskohtaisesti kokouksessamme 
on tällä kertaa sattuneen inhoittavan murhayrityksen ta
kia rauennut, pyydämme tämän avoimen kirjeen kautta 
esiintuoda Teille ne ajatuksemme, jotka sydämellämme ovat, 
ja jotka olisimme tahtoneet Teille täällä suullisesti esittää.

* Elokuun 25. pnä 1918 kokoontui Moskovassa nykyisen Dele- 
gatskajakadun varrella sijaitsevaan entiseen hengellisen seminaarin 
rakennukseen satakunta suomalaista miestä ja naista. He olivat miltei 
yksinomaan poliittisia pakolaisia, vastikään asevoimin hajallelyödyn 
Suomen vanhan sosialidemokraattisen puolueen, sosialidemokraattisen 
nuorisoliiton ja ammatillisen liikkeen entisiä toimihenkilöitä ja rivijä
seniä. Heidät oli kutsunut koolle »Suomalaisten sosialidemokraattien 
ulkomainen järjestö» neuvottelemaan kotimaan työväenliikkeen toi
minnan jatkamisesta kansalaissodan tappion jälkeen muodostuneissa 
vaikeissa oloissa.
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Vuosi sitten Te olitte meidän maassamme maanpaossa, 
nyt me Teidän luonanne. Te olitte luonamme Venäjän por
variston väkivallan ajamana, joka silloin Väliaikaisen Hal
lituksen diktatuurin kautta ahdisti Venäjän taistelevaa köy
hälistöä. Meidät on nyt Venäjälle ajanut Suomen ja  Saksan 
liittoutuneen porvariston väkivalta, joka par’aikaa verisim- 
män sotilasdiktatuurin kautta kuristaa Suomen ja Saksan 
köyhälistöä.

Me emme vuosi sitten jaksaneet uskoa, että Venäjällä 
tulee todellinen köyhälistön vallankumous jo sota-aikana. 
Me luulimme: ensin rauha, sitten vallankumous. Te, toveri 
Lenin, sanoitte silloin syvällä luottamuksella: ensin vallan
kumous, sitten rauha.

Ja Te toimitte päättäväisesti tämän luottamuksenne 
mukaan. Kun syksy tuli, Te riensitte Helsingistä Viipuriin 
ja Viipurista Pietariin. Me lähetimme Teille mieskohtaisia 
terveisiä: Olkaa varovainen — Kerenski uhkaa henkeänne! 
Te ette varoituksistamme piitannut, sillä Teistä oli silloin 
aika rohkeasti hyökätä ja nostattaa köyhälistö vallanku
moukseen.

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

Me Suomen sosialidemokraatit emme silloin selvästi 
tajunneet tämän valtavan tapauksen merkitystä. Emme 
uskoneet silloin, että Venäjällä on syyskuussa 1918 yhä 
oleva valta köyhälistön käsissä, köyhälistön, joka on hävit
tänyt porvarillisen valtion ja rakentaa sosialistista yhteis
kuntajärjestystä.

Venäjän työväen vallankumouksen aattona, viime syk
synä, Te, toveri Lenin, annoitte meille suomalaisillekin neu
von: »Nouskaa, nouskaa viivyttelemättä ja ottakaa valta jä r
jestyneen työväen käsiini» Ettemme me marraskuussa nou
dattaneet tätä arvokasta neuvoanne, siinä teimme — nyt sen 
olemme huomanneet — historiallisen virheen.

Marraskuussa syntyi näet Suomessa vallankumoukselle 
otollinen tilanne. Häikäilemättömästä nylkemisestä katke
roitunut Suomen köyhälistö oli viime kesän ja syksyn ku
luessa joutunut luokkataistelussaan asteelle, josta ei enää 
ollut muuta kuin yksi askel avoimeen väkivaltaiseen yhteen
törmäykseen. Kun sitten Venäjältä kuului työväen vallan
kumouksen kutsuva merkkisoitto, oli Suomen köyhälistö 
valmis nousemaan. Mutta sosialidemokraattinen puolueem-
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me, maamme köyhälistön ainoa puolue, ei ollut valmis. 
Puolueemme oli porvariston luokkavallan alla halpaantu- 
nut, mukautunut samalle rauhallisen luokkataistelun kan
nalle, jolla esim. Saksan sosialidemokratia oli aina ollut: 
porvarillisen valtion puitteissa pysyttelevän eduskunnalli- 
sen ja ammatillisen työväenliikkeen puolueeksi, jonka 
ohjelmassa sosialismi oli pelkkänä koristeena, ja jonka toi
minta oli pikemminkin proletaarisen vallankumouksen vält
tämistä, kuin pyrkimistä ja  valmistautumista tähän työ
väenluokan suurimpaan historialliseen tehtävään. Sen mu
kaisesti mekin marraskuussa, puolueemme johdon kautta — 
ensin 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 vallankumoukseen, 
emmekä tahtoneet panna vaaralle alttiiksi järjestöjämme 
eikä kansanvaltaisia saavutuksiamme, vaan tahdoimme niin 
kauan kuin mahdollista oli, parlamentaarisin keinoin tur
vata ja  kartuttaa näitä saavutuksia.

Nyt perästäpäin näyttää meistä suuremmalta kuin aika
naan se mahdollisuus, että vallankumous olisi silloin voinut 
johtaa jonkinlaiseen voittoon, tosin nähtävästi parhaim
massakin tapauksessa ainoastaan väliaikaiseen ja osittai
seen voittoon, tuskin työväenluokan voittoon, vaan pikem
min kansanvaltaiseen kompromissiin porvaripuolueitten ja 
mahdollisesti sosialidemokraattisen puolueemme enemmis
tön välillä, jonka jälkeen osa puoluettamme olisi epäilemät
tä ohjautunut kutsumaan työväkeä todellisen vallanku
mouksellisen sosialismin tielle. Vaikka siis välittömäksi 
tulokseksi vallankumouksesta marraskuussa tuskin olisi 
vielä tullut työväenluokan valtaanpääsy, olisi vallankumous 
kuitenkin voinut merkitä historiallista edistysaskelta prole
taarisen vallankumouksen suuntaan, ja  puolueemme velvol
lisuus työväenluokan taistelujärjestönä oli hyökätä sitä 
kohden, hyökätä mahdollisimman pitkälle, eikä jäädä odot
tamaan porvariston hyökkäystä. On luultavaa, että näin 
menetellen maamme työväen luokkataistelu olisi voinut 
edistyä — ei suinkaan ilman uhreja — mutta paljon vähem
millä uhreilla, kuin se sittemmin vaati.

Sillä laiminlyömällä marraskuussa puolueemme taiste- 
luvelvollisuuden emme kuitenkaan saaneet vältetyksi aseel
lista yhteenottoa muuta kuin lyhyeksi ajaksi. Kansanval-
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täistä valtiomuotoa, lainsäädännöllistä 8-tunnin työpäivää 
ym. tärkeitä eduskunnallisia uudistuksia, jotka kaikki näyt
tivät jo häämöttävän niin lähellä, emme voineet saada tur
vatuiksi parlamentaarisin keinoin. Päinvastoin, kaikki kan
sanvaltaiset saavutukset joutuivat viikko viikolta yhä ilmei- 
sempään vaaraan. Sillä maamme porvaristo varustautui, 
perustamalla itselleen aseellisia taistelujärjestöjä, kansalais
sotaa varten, väkivalloin kaappaamaan ne saavutukset. 
Tämän vaaran edessä ryhdyttiin myös meidän puolueemme 
johdon taholta varustautumaan työväenluokan itsepuolus
tusta varten. Se ei kuitenkaan tapahtunut niin suurella tar
molla, innolla eikä vakavuudella, kuin olisi varustauduttu 
sellaiseen kamppailuun, johon mieli paloi, eikä sellaiseen, 
jonka välttämistä pidettiin onnena.

Tammikuun lopulla Suomen porvaristo pani joukkonsa 
hyökkäämään työväen kimppuun. Siihen vastasi sosiali
demokraattinen puolueemme vallankumouksella. Vallanku
mouksen edellytykset olivat nyt työväenluokalle epäedulli
semmat kuin marraskuussa, niin sisäiset kuin ulkopoliit- 
tisetkin edellytykset. Tosin näitä oli vallankumoukseen 
lähdettäessä vaikea arvata, mutta vaikka ne olisi kuinka sel
västi nähty, muuta ulospääsyä ei työväellä eikä työväen 
puolueella nyt valittavana ollut. Osa työväkeä olisi joka ta
pauksessa noussut aseelliseen vastarintaan, tuhansia olisi 
joka tapauksessa joutunut teurastetuksi. Puolueemme kiel
täytyminen taistelusta tuskin olisi järjestöjämmekään pe
lastanut, mutta työväen rintaman se olisi alunpitäen autta
mattomasti hajoittanut ja  merkinnyt porvariston verisen 
diktatuurin avustamista. Siihen emme me eikä puolueemme 
alentuneet. Lähes yhtenä miehenä koko työväenliike, niin 
valtiollinen kuin ammatillinenkin, lähti taisteluun kaikilla 
seuduin, missä se vain oli mahdollista.

Mutta me emme selvästi ymmärtäneet tämän omankaan 
proletaarisen vallankumouksemme luonnetta eikä sen tehtä
viä. Kun itse aseellinen taistelu oli meistä varsinaisesti vain 
välttämätön paha, emme vallankumousliikkeen johdossa 
aikanaan kiinnittäneet itse taistelun järjestämiseen niin in
nokasta huomiota, kuin lainsäädäntöön ja  hallinnon jär
jestämiseen. Jo lähtö sotaan tapahtui kovin järjestämättä- 
mästi, ja  koko tärkeän ensimmäisen viikon aikana jäi iso 
osa työväen hyökkäysvoimaa käyttämättä, ei yksistään 
aseiden, vaan osaksi myös järjestyksen puutteessa. Että 
sitten vallankumouksen aikana kuitenkin muutamassa vii-
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kossu saatiin kuntoon noin 75 000 mieheen nouseva punai
nen armeija — alueella, johon tuskin kuului puolet maan 
kolmimiljoonaisesta väestöstä, maassa, jossa ei viiteentoista 
vuoteen ollut pienintäkään joukkoa kotimaista sotaväkeä 
ja jossa upseerikasvatuksen saaneita tai muita sotatekniik- 
kaan perehtyneitä henkilöitä ylipäänsä ei juuri nimeksi
kään ollut työväestön saatavissa, — tämä oli varmasti enem
män todistuksena maamme työväen yleisen järjestymisky- 
vyn kehittyneisyydestä, kuin meidän vallankumoushallituk- 
semme sotilas-organisatoorisesta ihmetyöstä.

Poliittisessa suhteessa taas vallankumoushallituksemme 
pitkän aikaa suorastaan koetti pikemmin pidätellä kuin 
edistää vallankumouksen sisäistä pyrkimystä selvään köy
hälistön diktatuuriin ja sosialismiin. Se mikä vallankumouk
sen välittömänä päämaalina kangasti silmissämme, ei ollut 
sosialisoiminen, vaan sosialireformi, ei porvarillisen valtion 
hävitys ja työväenvallan perustaminen, vaan porvarillisen 
valtion korjaaminen yleisen kansanvallan harha
kuvan mukaan, ei »vallankumous pysyväisenä», johon Marx 
oli viitannut, vaan vallankumouksesta vapautuminen mah
dollisimman pian, kuten pahasta painajaisesta.

Tämä oli johdonmukainen seuraus juurtuneesta sosiali
demokraattisesta koulutuksestamme, so. proletaarisen, so
sialistisen kumouksellisuutemme halpaantumisesta pitkäai
kaisessa parlamentaarisessa ja ammatillisessa sisyfos-työs- 
sä. Kun tuli todenteolla esille se ratkaiseva historiallinen 
prosessi, proletaarinen vallankumous, joka myös sosiali
demokraattisessa ohjelmassamme oli loppukoristeena, se 
prosessi, johon kunnolla valmistautumista kaiken aikaisem
man työväenliikkeen olisi pitänyt tarkoittaa, ja  jossa työ
väenliikkeen vihdoinkin piti päästä pitkästä kylvöstään 
satoa korjaamaan, silloin paljastuikin sosialidemokratian 
»korkea kehityskanta» vaaralliseksi avuttomuudeksi: se oli 
puoleksi sokea ja puoleksi rampa. Se oli vallankumouksel
liselle työväelle pikemminkin vastus ja  vaara, kuin apu ja  
ase ja voiton viiri. Se oli jonkinlaista työväendemokratiaa, 
joka silloin, kun porvarillisessa valtiossa todella on demo
kratian kukkima-aika, jota kauniimpaa siinä ei koskaan voi 
olla, s.o. täydellinen luokkataistelun kehittämisen ja kär
jistämisen vapaus, ei tätä ymmärtänyt eikä käyttänyt 
hyväkseen kunnolla varustautuakseen siihen luokkataistelun 
ylimpään vaiheeseen, aseelliseen vallankumoukseen, jossa 
demokratia ensimmäisellä minuutilla, tehtävänsä loppuun
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täyttäneenä, on määrätty kaatumaan tieltä pois. Kim tämä 
meidän työväendemokratiamme joutui vasten tahtoaan pro
letaariseen vallankumoukseen, niin siinä kumouksen oma si
säinen logiikka sitten viikkojen vieriessä kyllä kuljetti meitä
kin eteenpäin, kuljetti puoliväkisin työväen diktatuurin ja 
tuotannon sosialisoimisen tielle. Mutta astuttuamme vallan
kumoukseen oikeastaan — vallankumouksen välttämiseksi, 
johtui juuri tästä sisäisestä ristiriidasta sitten toimintaam- 
mekin paljon vahingollista ristiriitaisuutta ja vaarallista 
puolinaisuutta sekä siitä taas vallankumousliikkeen riveihin 
hajanaisuutta ja epäluottamusta ylipäänsä johtoa kohtaan. 
Pelkkä se mahdollisuus, että tämä meidän vikamme silloin- 
kuin voiton ja tappion vaaka vaappui täpärällä, olisi voinut 
painaa työväen asian tappion puolelle, tuntuu meistä nyt 
tragedialta. Mutta työväenluokan voitollekin päästessä me 
olisimme, noin aalloilla ajelehtiessamme, olleet vaarassa 
joutua kaikkein suurimman tragedian eteen mikä työväen
liikkeen mielestä ikinä voi kohdata, saman tragedian eteen, 
johon täällä Venäjällä menäevikit joutuivat: ase kädessä 
taistelemaan proletaarista vallankumousta vastaan.

Meidän proletaarisen vallankumouksemme onnetonta 
lopputulosta eivät toki ratkaisseet meidän sen johdossa ollei
den historialliset virheemme. Sen ratkaisi Saksan imperia
lismin peto, joka tuli Suomen porvariston avuksi lähettäen 
aseita, joukkoja ja  kouluuntunutta sotataitoa. Täyttikö 
Saksan sosialidemokratia kansainvälisen velvollisuutensa 
sen estämiseksi, se jääköön Saksan työväestön arvostelta
vaksi. Meille oli Saksan hallituksen sekaantuminen turmiok
si — ja  opiksi. Sen isänmaan, jonka itsenäisyyttä — teiltä 
venäläisiltä tovereilta meidän hankkimaamme lahjaa — me 
suomalaiset sosialidemokraatit niin innokkaasti puolustim
me, sen möi Suomen porvaristo Saksan imperialismille val
lankumouksellisen köyhälistömme veren hinnalla. Siten 
meistä sosialipatriotismi pois kylvettiin.

Kansainvälisellä lahtarivoimalla ja  kapitalistisella jouk- 
komurhatekniikalla murrettiin huhtikuussa vallankumouk
sellisten työläistemme rintamat. Suomen köyhälistön mie- 
huullisinkaan vastarinta ei kestänyt. Pelastavaa apua ei tul
lut mistään. Saksalainen toveri ei kuullut. Venäläinen toveri 
kuuli, mutta ei jaksanut pelastaa. Se oli itsekin hädässä, 
mutta se auttoi sentään niin paljon kuin jaksoi. Kiitollisuu
denvelkamme kasvoi kasvamistaan, päivä päivältä, viikko
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viikolta. Tunsimme sen ja samalla häpesimme aikaa, jolloin 
me, porvarien lietsoman nurkkaisänmaallisuuden tartutta
mina, olimme epäröineet turvautua venäläisen sotilastoverin 
apuun ja pysytelleet erossa hänen jalosta liitostaan. Pyhä 
verikaste Suomen lumikentillä rinnakkain taistellessa liitti 
nyt ikuiseen toveriliittoon suomalaisen ja venäläisen prole- 
taari-aseveljen.

Toveri Lenin! Se vallankumouksellinen sosialismi, jota 
emme Suomen työväen vallankumouksen alkaessa lainkaan 
käsittäneet, on meille nyt auennut ja alkanut selvetä: omas
ta kovasta kokemuksestamme ja  Venäjän voittoisan köyhä
listön suuresta esimerkistä sekä Teidän opettavaisista sa
noistanne ja kirjoituksistanne.

Täällä Venäjällä me olemme saaneet läheltä seurata 
tähänastisen maailmanhistorian suurinta vallankumouspro- 
sessia, ensimmäistä suurta sosialistista vallankumousta.

Hävitystä, pelkkää hävitystä meille Suomesta tullessam
me sanottiin täällä olevan nähtävissä. Hävitystä, totta kyl
lä, olemmekin täällä paljon nähneet, mutta mikäli olemme 
nähneet vallankumouksellisen köyhälistön toimeenpanemaa 
hävitystä, on se ollut porvarillisen luokkavaltion hävittä
mistä, riistäjäluokkain vanhan lahon valtiollisen sortojär- 
jestön tietoista ja perinpohjaista maahansortamista. Ja tä
män hävityksen keskellä olemme nähneet nousevan maasta 
jalona laihona jotain niin ihastuttavaa, ettemme sellaista 
ennen osanneet kuvitellakaan: Olemme nähneet suuren kär
sivän Venäjän synnyttävän elämän todellisuuteen maail
man köyhälistön vuosituhantista, kauneinta unelmaa, so
sialismia.

Nyt täysin käsitämme, että näin sen täytyykin syntyä, — 
että se ei koskaan voi elävänä syntyä kansanvallan utusuos- 
sa, niinkuin Suomessa kuvittelimme, vaan ainoastaan hävi
tyksen, vaaran, tuskan ja taistelun todellisuudessa.

Voittoisan köyhälistönne luokkavalta, jonka johdossa 
Te, kunnioitettu toveri, olette, on perustettu auttamaan tä
tä, kauan kaivatun uuden yhteiskunnan synnytystä. Ääret
tömiä ponnistuksia näemme tämän jättiläistehtävän joka 
päivä kysyvän. Tehtävänne suuret organisatoriset vaikeu
det kysyisivät vallankumoukselliselta köyhälistöltä tavatto
mia ponnistuksia siinäkin tapauksessa, ettei Venäjää olisi 
niin mielettömästi runnellut monivuotinen maailmansota, 
jonka avoimet juoksuhaudat yhä katkovat Venäjän tärkei
tä elinsuonia. Ja vielä moninkertaisia ponnistuksia kysyy
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Teidän työnne lakkaamattomain sisäisten ja ulkonaisten 
hyökkäysten johdosta. Taisteluase kädessä täytyy venäläi
sen työmiehen rakentaa, taisteluase kädessä täytyy vallan
kumouksellisen kyntäjänne kyntää. Mutta he rakentavat, 
kyntävät ja taistelevat uupumattomin voimin, ehtymättö
min innoin. — Huonoa tulee, huonoa työtä, koikkuvat kar
kotetut korpit syrjästä. Ei se kaikki heti hyvää tulekaan, 
ei ole nyt aikaa silotella; tulee parempaa ja tulee huonom
paa, mutta valmista tulee joka päivä. Me olemme nähneet 
täällä yhteisestä työstänne odottamattoman paljon valmista 
tulosta, ja se on hyvä todistus se. Venäjällä — taloudellisen 
ja sivistyksellisen kehittymättömyyden maassa, viime vuo
teen asti kestäneen tsaarin vallan, orjuuden ja lopulta sak
salaisten rautakoron polkemassa Venäjän maassa — kun 
täällä on sosialistinen neuvostotasavalta vallinneissa vai
keuksissa pystyssä pysynyt yli kymmenen kuukautta, pelk
kä tämä tosiasia sinänsä on meistä mitä suuremmoisin to
distus siitä, kuinka kypsä koko kapitalistinen maailma to
della jo on sosialistiseen vallankumoukseen.

Kypsä kommunismiin, niinkuin nyt sanomme Teidän 
kanssanne, toveri Lenin, ja teidän kehittämänne marxilai
sen opin mukaan, jonka pitävyydestä Teidän proletaarisen 
vallankumouksenne historia niin eittämättömästi todistaa 
kaikelle maailmalle.

Meille suomalaisille entisille sosialidemokraateille on 
kommunistisen opin selveneminen merkinnyt kerrassaan 
uuden maailmankatsomuksen aukenemista. Se on tehnyt 
meissäkin sosialistisen vallankumouksen. Vasta nyt valveil
la ollen näemme sosialismin päivänvalon, josta ennen kor
keintaan unta näimme. Kommunistisen tietoisuutemme 
olemme ottaneet vastaan velkana, joka meidän on makset
tava uskollisella työllä ja  taistelulla kansainvälisen sosia
listisen vallankumouksen hyväksi, ennen kaikkea Suomessa 
ja täällä Venäjällä. Kommunismi on valanut mieliimme ku
vaamattoman lohdullisen tietoisuuden siitä, että nekään 
suuret uhrit, joita oman maamme työväenluokka tänä vuon
na on kärsinyt taisteluissaan ja tilapäisessä tappiossaan se
kä varsinkin sen jälkeen Suomen porvariston ennenkuulu
mattoman petomaisessa kostohurjastelussa, että nekään 
eivät ole hukkaan kärsityt, vaan kannetut kansainvälisen 
köyhälistön voiton hyödyksi. Sitä voittoa Suomen köyhä
listö viimekeväisellä taistelullaan ja  kaatumisellaankin 
edesauttoi. Vähäisenä miesluvussa, tiedossa ja  taidossa se
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paljon ulirasi. Ja se on vieläkin nouseva maasta. Kommu
nismin tulisana lyö synkimmänkin sorron yöhön kirkasta
van toivon salaman. Se iskee epätoivon kahleet poikki ja 
terästää soturin murretun sielun murtumattomaksi voiton- 
varmuudeksi. Sinä päivänä, kun maan ääriin kuuluu kutsu
mus: »Tää on viimeinen taisto!» sinä päivänä, kun kansain
välinen punainen armeija liikkeelle lähtee, saa maailma 
nähdä, että Suomenkin köyhälistö rientää riviin: kostoon 
ja voittooni

Saksassa ja  Itävallassa, kuin myös Englannissa, Rans
kassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa, silloin langetkoon työ
väenluokan tuomio kaikille niille työväenpuolueille, jotka 
siellä nyt koettavat petollisella tunnuslauseella »ensin rau
ha, sitten vallankumous» lykätä köyhälistön vallankumoukr 
sen puhkeamisen otollisen ajan ohi, laiminlyöden siihen 
pyrkimisen jo sodan aikana sekä sen jo tällä hetkellä vaati
man vakavan valmistelun!

Tuomio ja  häpeä niille työväenpuolueille ja  järjestöille, 
jotka välillisesti tai välittömästi nyt kannattavat maansa 
imperialististen hallitusten yrityksiä Venäjän Sosialistisen 
Neuvostotasavallan ahdistelemiseksi ja työväen kansainvä
lisen vallankumouksen ehkäisemiseksi!

Veljenkäsi kaikille niille työväenjärjestöille, jotka eri 
maissa ripeästi pyrkivät ja  valmistuvat köyhälistön aseelli
seen vallankumoukseen jo sota-aikana, kukin oman maansa 
köyhälistön pelastamiseksi sekä samalla Venäjän Sosialisti
sen Neuvostotasavallan avuksi ja vihdoin kaikkien maitten 
köyhälistön yhteisen, kansainvälisen sosialistisen tasaval
lan perustamiseksi.

Me luotamme ja toivomme, että nykyinen maailmansota 
on oleva se hauta, johon maailman kapitalismi nurinniskoin 
syöstään.

Kunnia Teille, venäläiset toverit kommunistit, jotka niin 
uljaasti olette suorittaneet vaikeimman esitaistelijatyön 
kansainvälisen proletaarisen vallankumouksen hyväksi! 
Varmaa on, että ankaria ponnistuksia ja monia kalliita 
uhreja vielä vaaditaan Teiltä ja Teidän edustamaltanne 
köyhälistöltä. Mutta vielä varmempaa on, että se sosialismin 
kansainvälinen voittokulku, joka Teidän aseillanne alettu 
on, on taatusti tuleva loppuunsuoritetuksi.

Tässä ratkaisevassa taistelussa, toveri Lenin, tarvitaan 
joka päivä Teitä jos ketään yksityistä. Tarvitaan Teidän 
tervettä kättänne, kauasnäkevää silmäänne ja koko suuren
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hengenvoimanne miehuutta. Uskomme ja luotamme, että 
Te, kunnioitettu toveri, nyt hyvin kestätte kaikki haavoite
tun soturin vaivat sekä pian täysin terveenä voitte jälleen 
käydä käsiksi Sosialistisen Neuvostotasavallan peräsimeen 
ja kansainvälisen vallankumouksellisen työväenliikkeen 
johtoon.

Voitte sanoa venäläisille tovereille meidän puolestam
me: Suomalaisetkin kommunistit lähtevät ilolla tuleen, — 
tahtovat olla hyökkäyksessä mukana, kun kapitalismin lin
nat otetaan ja maan tasalle hajotetaan; suomalaiset kom
munistit pitävät arvoaan alentavana jäädä rintaman sel
käpuolelle, kun kaikkien maiden köyhälistö valloittaa 
maailman.*

SKP:n PERUSTAVA KOKOUS.

Moskovassa, 3 päivänä syyskuuta 1918

* Myöhemmin O. W. Kuusinen teki tämän kirjeen eräiden väittei
den johdosta seuraavia reunahuomautuksia: »keinotekoista teoreettista 
syventymistä», »ei ymmärretty demokratian ('kansandemokratian') 
käyttöä proletaarisen vallankumouksen hyväksi», »dogmatismin, 'va
semmistolaisuuden' lastentaudin sanelemaa liioittelua». — Toim. huom.



TEESIT KOMMUNISTISTEN PUOLUEIDEN 
RAKENTEESTA JA JÄRJESTÖTOIMINNASTA

I. YLEISTÄ

1) Puolueen järjestörakenteen tulee vastata puolueen 
to im innan edellytyksiä ja tarkoitusperiä. Kommunistisen 
puolueen tulee olla proletariaatin etujoukkona, johtavana 
kärkiosastona proletariaatin vallankumouksellisen luokka
taistelun kaikissa vaiheissa ja sitä seuraavassa vaiheessa, 
siirryttäessä sosialismiin — kommunistisen yhteiskunnan 
ensimmäiselle kehitysasteelle.

2) Kommunististen puolueiden ehdottoman oikeaa, 
muuttumatonta järjestömuotoa ei voi olla. Proletariaatin 
luokkataistelun edellytykset muuttuvat jatkuvasti, mikä pa
kottaa proletariaatin etujoukon etsimään alinomaa järjes- 
törakenteensa tarkoituksenmukaisia muotoja. Samoin myös 
kunkin eri maan historiallisesti muodostuneet erikoisuudet 
vaativat kutakin eri puoluetta varten erityisiä järjestömuo- 
toja.

Tällä erilaisuudella on kuitenkin tietyt rajansa. Eri 
maissa ja proletaarisen vallankumouksen eri vaiheissa esiin
tyvistä proletariaatin luokkataistelun kaikista yksilöllisistä 
edellytyksistä huolimatta on olemassa yleisiä periaatteita, 
joilla on ratkaiseva merkitys kansainvälisessä kommunisti
sessa liikkeessä. Nämä yleiset periaatteet ovatkin kommu
nististen puolueiden järjestöperusta kaikissa maissa.

Pitämällä tätä lähtökohtana on pyrittävä edelleenkin 
kehittämään tarkoituksenmukaisesti nykyisten kommunis
tisten puolueiden järjestörakennetta ajattelematta niiden 
vaihtamista uusiin mallikelpoisiin puolueisiin tai ehdotto-
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man oikeiden järjestömuotojen ja ihanteellisten sääntöjen 
keksimistä.

3) Useimmille kommunistisille puolueille ja siis Kommu
nistiselle Internationaalille, maailman vallankumoukselli
sen proletariaatin yleispuolueelle, on yhteistä välttämättö
myys taistella herruusasemansa yhä vielä säilyttänyttä por
varistoa vastaan. Viimeksi mainitun voittaminen ja työ
väenluokan suorittama valtiovallan valtaaminen ovat 
kaikkien puolueiden tärkein ja ratkaiseva lähikauden teh
tävä.

Sitä vastaavasti kommunististen puolueiden on jokaises
sa kapitalistisessa maassa kiinnitettävä kaikessa järjestötoi
minnassaan päähuomio sellaisten järjestöjen luomiseen, 
jotka pystyvät turvaamaan proletaarisen vallankumouksen 
voiton omistavista luokista.

4) Tarkoituksenmukaisuus vaatii kunkin toiminnon 
tiettyä johtamista. Tällaista johtamista tarvitaan eniten 
maailmanhistorian suurinta taistelua varten. Kommunisti
sen puolueen järjestäminen on kommunistisen johdon jär
jestämistä proletaarisen vallankumouksen kaudella.

Voidakseen kunnolla johtaa puolue itsekin kaipaa kun
nollista johtoa. Siitä syystä organisatorisena perustehtävä
nämme on luoda, järjestää ja kasvattaa luotettava kommu
nistisen puolueen johtajisto, jonka kutsumuksena on prole
tariaatin vallankumousliikkeen johtaminen.

5) Vallankumouksellisen luokkataistelun johtaminen 
edellyttää kommunistiselta puolueelta ja sen johtoelimiltä 
mahdollisimman suurta taistelukykyä, joka yhdistyy elimel
lisesti mahdollisimman suureen kykyyn mukautua muuttu
neeseen taistelutilanteeseen.

Menestyksellinen johtaminen edellyttää sitä paitsi ehdot
tomasti mitä kiinteintä yhteyttä proletaarijoukkoihin. Ilman 
tällaista yhteyttä johtajat eivät johda joukkoja, vaan par
haassa tapauksessa vain seuraavat niitä.

Elimellinen yhteys saadaan kommunistisissa puolueissa 
aikaan demokraattisen sentralismin avulla.

II. DEMOKRAATTISESTA SENTRALISMISTA

6) Sentralisaatio merkitsee kommunistisissa järjestöissä 
poliittisen toiminnan keskittämistä eikä vallan ja herruu
den keskittämistä. Kommunistinen puolue esiintyy voima-
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järjestönä vain proletaarisen vallankumouksen vihollisiin 
nähden eikä vallankumoukselliseen proletariaattiin näh
den. Yhtä yhteensopimattomia ovat puolueen sisäinen val
tataistelu ja  Kommunistisen Internationaalin hyväksymät 
demokraattisen sentralismin periaatteet.

Vanhan, ei-vallankumouksellisen työväenliikkeen jär- 
jestörakenteessa syntyi samanlaista voimakasta dualismia 
kuin porvarillisessa valtiorakenteessa: toisaalla virkavalta 
ja toisaalla kansa. Porvarillisen ympäristön kuolettavasta 
vaikutuksesta johtuen niissä tapahtui tehtävien erillistymis- 
tä, työtätekevien elävän kanssakäymisen tilalle tuli pelkkä 
muodollinen demokratia ja järjestö jakautui aktiiviseen vir- 
kailijakuntaan ja  passiivisiin joukkoihin. Myös vallanku
mouksellinen työväenliike on porvarillisen ympäristön vai
kutuksesta tietyssä määrin formalismi- ja dualismitendens- 
sien läpitunkemaa.

K om m unistinen puolue on velvollinen poistamaan lopul
lisesti nämä ristiriidat järjestelmällisen, sitkeän poliittisen 
ja organisatorisen toiminnan sekä toistuvien parannusten 
ja uudistusten avulla.

7) Uudistettaessa sosialistista joukkopuoluetta kommu
nistiseksi ei saa rajoittua siihen, että kaikki valtuudet siir
retään sen keskuskomitealle, mutta entinen järjestys säi
lytetään muussa suhteessa muuttumattomana. Jotta sent- 
ralisaatio ei jäisi vain paperille, vaan tulisi toteutetuksi 
käytännössä, se on suoritettava siten, että kyseisen puolueen 
jäsenistö tuntisi sen merkitsevän todella yhteistoimintansa 
ja taistelukykynsä tehostamista ja kehittämistä. Muutoin se 
on puolueen jäsenjoukoista puolueen virkavaltaistamista ja 
aiheuttaa kaiken sentralisaation, kaiken johdon, kaiken 
lujan kurin vastustamista. Anarkismi on virkavaltaisuuden 
vastakkainen kohtio.

Pelkkä muodollinen demokratia ei voi poistaa järjestöstä 
enempää virkavaltaisuus- kilin anarkismitendenssejäkään, 
joita kehittyy tämän samaisen demokratian pohjalla työ
väenliikkeessä .

Siitä syystä järjestön sentralisaatio, ts. pyrkimys lujaan 
johtoon, ei saavuta tarkoitustaan niin kauan kuin yritämme 
päästä siihen muodollisen demokratian pohjalta. Sitä varten 
on ennen muuta elävät yhteydet ja keskinäissuhteet kehi
tettävä ja  säilytettävä niin itse puolueessa johtoelinten ja 
muun jäsenistön kesken kuin myös toisaalta puolueen ja 
siihen kuulumattomien proletaarijoukkojen kesken.
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m . KOMMUNISTIEN TYÖVELVOLLISUUDESTA

8) Kommunistisen puolueen tulee olla vallankumouksel
lisen marxilaisuuden työkoulu. Jokapäiväinen yhteinen toi
minta puoluejärjestöissä rakentaa elimellisen yhteyden 
puolueen eri järjestöjen ja sen yksityisten jäsenten 
välille.

Julkisissa kommunistisissa puolueissa jäsenenemmistön 
osallistuminen jokapäiväiseen puoluetoimintaan on nykyisin 
vielä riittämätöntä. Se on suurimpana puutteellisuutena 
puolueissa ja  alkusyynä niiden kehityksen epävakaisuuteen.

9) Heti ensi askeleistaan alkaen työväenpuolue on vaa
rassa tyytyä siihen, että hyväksytään kommunistinen ohjel
ma, vaihdetaan propagandatyössä entinen oppi kommunis
tiseen ja asetetaan antikommunististen virkailijoiden tilalle 
kommunistivirkailijoita. Mutta hyväksymällä kommunisti
sen ohjelman puolue vain ilmaisee tahtonsa muuttua kom
munistiseksi. Jos kommunistinen toiminta puuttuu ja jäsen- 
enemmistö pysyy passiivisena, niin puolue ei ole vielä vä
himmässäkään määrässä täyttänyt niitä vaatimuksia, joita 
kommunistisen ohjelman hyväksyminen on sille asettanut, 
sillä tämän ohjelman noudattaminen käytännössä vaatii 
ennen muuta koko jäsenistön vetämistä mukaan keskeytyk- 
settömään jokapäiväiseen toimintaan.

Kommunistinen järjestely taito on kaiken ja kaikkien 
käyttämistä proletariaatin luokkataistelun hyväksi, puo- 
luetyön tarkoituksenmukaista jaottelua puolueen jäsenten 
kesken ja  laajojen proletaarijoukkojen vetämistä puolueen 
jäsenten välityksellä vallankumousliikkeeseen, samalla kun 
säilytetään koko liikkeen varma johto, ei voimakeinoin, 
vaan arvovallan ja suuremman tarmokkuuden, kokeneisuu
den, monitahoisuuden ja  taitavuuden ansiosta.

10) Omatakseen tosiaktiivisia jäseniä kommunistisen 
puolueen tulee vaatia, että kukin heistä omistaisi voimansa 
ja aikansa kokonaan puoluetyöhön, sikäli kuin hänellä nii
tä kyseisissä oloissa on. Kommunistiseen puolueeseen kuu
luminen edellyttää tietenkin kommunistisen vakaumuksen 
ohella muodollista rekisteröintiä ensin puolueen ehdokas- 
jäsenenä ja sitten jäsenenä samoin kuin säädettyjen jäsen
maksujen säännöllistä suoritusta, puoluelehden tilaamista 
jne. Tärkeintä on kuitenkin kunkin jäsenen osallistuminen 
jokapäiväiseen puoluetoimintaan.

11) Osallistuakseen jokapäiväiseen toimintaan puolueen
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kunkin jäsenen täytyy jatkuvasti kuulua johonkin pienem
pään toimintaryhmään: komiteaan, toimikuntaan, kolle
gioon, ryhmään, osastoon tai soluun. Vain siten käy mah
dolliseksi puoluetyön oikea jakaminen, suorittaminen ja 
ohjaaminen.

Paikallisjärjestöjen yleisiin jäsenkokouksiin osallistu
minen on tietenkin ilman muuta välttämätöntä, näitä aika 
ajoittaisia kokouksia ei sovi korvata paikallisilla edustaja
kokouksilla silloin, kun on olemassa mahdollisuudet legaa
liseen toimintaan. Kaikki puolueen jäsenet ovat päinvastoin 
velvollisia käymään säännöllisesti näissä kokouksissa. Mut
ta tämä ei suinkaan riitä. Jo itse kokousten perusteellinen 
valmistelu, samoin kuin työväen julkisten kokousten, mie
lenosoitusten ja  joukkoesiintymisten valmistelu ja tarkoi
tuksenmukainen hyväksikäyttö edellyttää pienempien ryh
mien tai erinäisten valtuutettujen tovereiden toimintaa. Vain 
pienemmät ryhmät saattavat huolellisesti tutkia ja tehok
kaasti suunnitella tällaisen toiminnan moninaiset tehtävät. 
Ilman tällaista kaikkien, lukuisiin pieniin toimintaryhmiin 
jaoteltujen jäsenten vakituista jokapäiväistä toimintaa san- 
karillisimmatkin ponnistukset työväen luokkataistelussa 
muodostuvat vain turhiksi voimattomiksi yrityksiksi vai
kuttaa tuohon taisteluun eivätkä ne johda proletariaatin 
kaikkien vireiden vallankumouksellisten voimien välttä
mättömään yhdistymiseen yhtenäiseksi taistelukykyiseksi 
kommunistiseksi puolueeksi.

12) On muodostettava kommunistisia ydinryhmiä pitäen 
silmällä puoluetoiminnan eri aloilla tapahtuvaa jokapäiväis
tä työtä: kodeissa harjoitettavaa agitaatiota, puoluekouluja, 
lehtien avustamista, kirjallisuuden levitystä, tiedotustoimin
taa, yhteydenpitoa jne.

Kommunistiset solut ovat tärkeimpiä ydinryhmiä, jot
ka suorittavat jokapäiväistä kommunistista työtä tehdaslai
toksissa, ammattiyhdistyksissä, työkunnissa, sotilasosas
toissa jne. — kaikkialla, missä on edes muutamia kommu
nistisen puolueen jäseniä tai jäsenehdokkaita. Mikäli samas
sa laitoksessa tai liitossa jne. on suurempi määrä jäseniä, 
solu laajenee osastoksi, jonka toimintaa johtaa kommunis
tinen ydinryhmä. Jos osoittautuu tarpeelliseksi järjestää 
oppositioryhmä laajalla pohjalla ja yleisin perustein tai 
osallistua jo olemassa olevan ryhmän toimintaan, kommu
nistien on pyrittävä saamaan siinä johtoasema oman erilli
sen solunsa välityksellä.
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Onko kommunistisen solun toimittava julkisesti, se riip
puu jokaisessa eri tapauksessa kaikkien vaarojen ja etui
suuksien huolellisen harkinnan tuloksista.

13) Yleisen työvelvollisuuden voimaansaattaminen puo
lueessa ja pienten toimintaryhmien järjestäminen on erit
täin vaikea kommunistisen joukkopuolueen tehtävä. Tätä 
tehtävää ei voida ratkaista kerralla, vaan se vaatii ehty
mätöntä mielenmalttia, harkintaa ja suurta tarmok
kuutta.

On erittäin tärkeää, että tämä uusien periaatteiden mu
kainen järjestely suoritettaisiin erittäin huolellisesti ja vasta 
sen jälkeen, kun kysymystä on kaikin puolin pohdittu. Olisi 
tietenkin hyvin helppo jaotella koko järjestön jäsenistö 
jonkin muodollisen kaavan mukaan pieniksi soluiksi ja 
ryhmiksi ja pakottaa ne osallistumaan yleiseen jokapäiväi
seen puoluetyöhön. Mutta parasta on olla aloittamatta sillä 
tavalla, koska se aiheuttaisi heti puolueen jäsenistön kes
kuudessa tyytymättömyyttä ja vastenmielisyyttä sellaista 
uudistusta kohtaan.

Erikoisesti kehotetaan johtavia puolue-elimiä keskuste
lemaan alustavasti tästä kysymyksestä puoluejärjestäjien, 
ehdottoman vakaumuksellisten ja aktiivisten kommunistien 
kanssa, jotka tietavat hyvin, missä tilassa liike on maan 
tärkeimmissä keskuksissa, ja kehittelemään yksityiskohtai
sesti tämän uudistuksen perusprinsiipit. Edelleen ohjaajien, 
järjestäjien tai järjestötoimikuntien tulee itse paikalla mää
ritellä lähin tarkoituksenmukainen toimintasarka, valita 
ryhmien pääohjaajat ja  ryhtyä ensimmäisiin toimenpitei
siin. Järjestöille, toimintaryhmille, soluille ja  eri jäsenille 
tulee antaa tiettyjä konkreettisia tehtäviä ja lisäksi siten, 
että toimeenpanijat itse näkisivät asetetut tehtävät ehdotto
man toivottaviksi, tarkoituksenmukaisiksi ja  täytettävissä 
oleviksi. Siellä, missä se on tarpeellista, sopii osoittaa käy
tännössä, miten näitä tehtäviä on täytettävä. Sitä paitsi on 
kiinnitettävä erikoista huomiota niihin virheisiin, joita on 
vältettävä ennen muuta.

14) Kyseisen uudelleenjärjestelyn tulee tapahtua käy
tännössä asteittaisesti. Siitä syystä ei pidä muodostaa alussa 
liian paljon uusia soluja tai toimintayksikköjä paikallis
järjestöissä. Käytännön tulee osoittaa lyhyessä ajassa, että 
suurissa tuotantolaitoksissa ja liitoissa muodostetut erilli
set solut toimivat aivan oikein ja että puoluetoiminnan 
muillakin aloilla on järjestetty tarpeellisia toimintaryhmiä
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ja  niiden toiminta on melko konsolidoitunutta (kuten esim. 
tiedotustoiminnan, yhteydenpidon, agitaatiotyön, lehtien 
levityksen alalla jne.). Ei pidä umpimähkään hävittää van
hoja järjestömuotoja, ennen kuin uusi järjestökoneisto on 
saanut työnsä tietyssä määrin luistamaan.

Tätä kommunistisen järjestötoiminnan perustehtävää 
on silti suoritettava kaikkialla koko tarmolla. Täyttääkseen 
tämän tehtävän puolue ei saa hellittää ponnistuksiaan, 
ennen kuin proletariaatin joukkotaistelun keskuksiin on 
järjestetty laaja kommunististen solujen, osastojen ja toi
mintaryhmien verkko ja ennen kuin voimakkaan ja tavoit
teensa selvästi tajuavan puolueemme joka jäsen osallistuu 
jokapäiväiseen vallankumoukselliseen toimintaan ja tämä 
osallistuminen muodostuu hänelle itsestään ymmärrettä
väksi tavaksi.

15) Mainittu organisatorinen perustyö velvoittaa johta
via puolue-elimiä johtamaan jatkuvasti, väsymättömästi ja  
välittömästi puoluetyötä ja ohjaamaan sitä järjestelmälli
sesti. Se vaatii runsaasti ponnistuksia niiltä tovereilta, jotka 
ovat puolue-elinten johdossa. Kommunistisen puolueen 
johtoelinten ei ainoastaan ole valvottava sitä, että kaikil
la tovereilla olisi tehtävää, vaan niiden tulee auttaa heitä 
ja ohjata heidän toimintaansa suunnitelmallisesti ja  käy
tännöllisellä asiantuntemuksella ottaen tarkoin huomioon 
toimintaolojen erikoisuudet, on osattava ajoissa huomata 
toiminnassaan virheet ja pyrittävä parantamaan saadun ko
kemuksen pohjalta toimintamenetelmiä unohtamatta sa
malla koskaan taistelun tavoitetta.

16) Koko puoluetoimintamme on käytännöllistä tai teo
reettista taistelua tai valmistautumista siihen. Erikoistumi
nen on tässä taistelussa ollut tähän asti äärimmäisen epä
tyydyttävää. On varsin tärkeitä toiminnanaloja, joilla puo
lueen aikaansaannokset ovat toistaiseksi vähäisiä, kuten 
esimerkiksi legaalisten puolueiden erityisessä taistelussa 
valtiollista poliisia vastaan. Ohjeiden antaminen puolue
tovereille on tavallisesti sangen satunnaista ja niin pinta
puolista, että tärkeät periaatteelliset puoluepäätökset — 
vieläpä Kommunistisen Internationaalin puolueohjelma ja 
päätöslauselmat — jäävät enimmäkseen aivan tuntematto
miksi laajoille puolueen jäsenpiireille. Täydellisimmän eri
koistumisen aikaansaamiseksi on puolueen kaikkien järjes
töjen ja kaikkien toimintaryhmien ohjaustoiminnan tapah
duttava järjestelmällisesti ja jatkuvasti.
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17) Kommunistisen järjestön velvollisuuksiin kuuluu 
myös toimintakertomusten esittäminen. Se on puolueen 
kaikkien järjestöjen ja  elinten samoin kuin yksityisten 
jäsenten velvollisuus. Yleiset toimintakertomukset on esi
tettävä säännöllisesti lyhyeltä ajalta, minkä lisäksi erityis
ten puoluetehtävien täytöstä on annettava erityinen selostus. 
Varsin tärkeää on, että velvollisuus esittää säännöllisesti 
toimintakertomuksia muodostuisi pysyväksi perinteeksi 
kommunistisessa liikkeessä.

18) Puolue esittää säännöllisesti kerran kolmessa kuu
kaudessa selostuksen toiminnastaan Kommunistisen Inter
nationaalin johtoelimelle. Jokainen puoluejärjestö on vel
vollinen esittämään selostuksen vastaavalle johtavalle 
komitealle (esim. paikallisjärjestöt esittävät kuukausiselos- 
tuksensa vastaavalle puoluepiirikomitealle).

Jokainen solu, osasto ja toimintaryhmä on velvollinen 
esittämään selostuksensa sille puolue-elimelle, jonka johdon 
alainen se tosiasiallisesti on. Jokaisen puolueenjäsenen 
tulee (noin kerran viikossa) esittää selostuksensa solulle 
tai toimintaryhmälle (tai toiminnanjohtajalle), johon hän 
kuuluu, ja erikoistehtävien täytöstä sille puolue-elimelle, 
joka hänelle tämän tehtävän on antanut.

Selostus on esitettävä ensimmäisessä sopivassa tilaisuu
dessa. Selostus voidaan tehdä suullisesti, mikäli puolue 
tai elin, joka tehtävän on antanut, ei vaadi kirjallista 
selostusta. Selostusten on oltava lyhyitä ja sisällöltään 
asiallisia. Selostuksen vastaan ottanut henkilö on vastuus
sa siitä, että tiedot, joita ei kuulu päästää julkisuuteen, 
säilyvät, ja  siitä, että tärkeät selostukset toimitetaan viivyt
telemättä vastaavalle johtavalle puolue-elimelle.

19) Puolueselostuksissa ei saa tietenkään rajoittua ker
tomaan siitä, mitä selostaja on tehnyt. Niissä täytyy olla 
myös tietoja työn kulussa tehdyistä havainnoista, joilla on 
merkitystä taistelullemme, varsinkin tietoja, jotka saattavat 
antaa sysäyksen tulevan toimintamme muuttamiseen tai 
parantamiseen. Niin ikään tehtäköön esityksiä korjauksista, 
jotka ovat työn kulussa tuntuneet tarpeellisilta. Kaikissa 
kommunistisissa soluissa, osastoissa ja  toimintaryhmissä 
on käsiteltävä niille esitetyt selostukset. Tämän selostusten 
käsittelyn pitää muodostua tavaksi.

Solut ja toimintaryhmät ovat velvollisia huolehtimaan 
siitä, että yksityiset jäsenet tai jäsenryhmät varta vasten 
tarkkailevat säännöllisesti vihamielisten järjestöjen, var-
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sinkin pikkuporvarillisten työväenjärjestöjen ja ennen 
muuta »sosialististen» puoluejärjestöjen toimintaa ja esittä
vät siitä selostuksia.

IV. PROPAGANDA- JA AGITAATIOTYÖSTÄ

20) Vallankumouksellinen propaganda- ja agitaatiotyö 
on vallankumouksen edellä yleisin tehtävämme. Tätä työtä 
on suoritettu enimmäkseen vanhan kaavan mukaisesti 
esiintymällä sattumanvaraisesti joukkokokouksissa sekä 
puheiden ja kirjasten avulla huolehtimatta erikoisemmin 
konkreettisesta vallankumouksellisesta sisällöstä.

Kommunistisen propagandan ja agitaation tulee laskea 
juurensa proletaarijoukkojen keskuuteen. Agitaatio- ja pro- 
pagandatyössä tulee lähtökohtana olla työläisten konkreet
tinen elämä, heidän yhteiset etunsa ja pyrkimyksensä ja 
varsinkin heidän yhteinen taistelunsa.

Tärkeimpänä puolena kommunistien propagandatyössä 
on sen vallankumouksellinen sisältö. Tältä kannalta katsoen 
tunnukset ja suhtautuminen konkreettisiin kysymyksiin 
vaativat hyvin huolellista harkintaa. Jotta otettaisiin oikea 
kanta kussakin kyseisessä asiassa, on annettava jatkuvasti 
seikkaperäisiä ohjeita paitsi ammattipropagandisteille ja 
-agitaattoreille myös muille puolueen jäsenille.

21) Kommunistisen propaganda- ja  agitaatiotyön tär
keimmät muodot ovat seuraavat: suullinen henkilökohtainen 
valistaminen, osallistuminen ammatilliseen ja  poliittiseen 
työväenliikkeeseen, vaikuttaminen puoluelehdistön ja  -kir
jallisuuden välityksellä. Jokaisen puolueenjäsenen tulee 
tavalla tai toisella osallistua järjestelmällisesti tähän toimin
taan.

Suullisen henkilökohtaisen propagandatyön on oltava 
ensi kädessä säännöllisesti järjestettyä kotona tapahtuvaa 
agitaatiotyötä, jota suorittavat erikoisesti sitä varten 
muodostetut agitaattoriryhmät. Tämän agitaatiotyön ulko
puolelle ei saa jättää ainoatakaan paikallisen puoluejärjes- 
tön vaikutuspiirissä olevaa taloa. Vasiten järjestetty katu- 
agitaatio julisteineen ja lentolehtisineen tuottaa suurkau
pungeissa useinkin hyviä tuloksia. Solujen ja osastojen on 
sitä paitsi harjoitettava tuotantolaitoksissa ja virastoissa 
järjestelmällisesti henkilökohtaista agitaatiota, johon liittyy 
kirjallisuuden levitys.
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22) Harjoitettaessa kommunistista propagandaa niissä 
kapitalistisissa maissa, missä proletariaatin valtaenemmis- 
töllä ei vielä ole tietoisia vallankumouksellisia pyrkimyk
siä, on välttämättömästi etsittävä parhaita toimintamene
telmiä siinä mielessä, että autettaisiin jatkuvasti työmiestä, 
joka ei ole vielä kyllin valveutunut, ja  tehtäisiin hänelle 
mahdolliseksi osallistua vallankumoukselliseen liikkeeseen. 
Kommunistisen propagandan on osattava tunnustensa avulla 
mitä erilaisimmissa tilanteissa tukea kypsymässä olevia, 
tiedottomia, epämääräisiä vallankumouspyrkimyksiä, joita 
syntyy työläisten tajunnassa heidän taistellessa porvarilli
sia perinteitä ja taipumuksia vastaan.

Tällöin kommunistisessa propagandatyössä ei saa tyytyä 
proletaarijoukkojen hetkellisiin rajoittuneisiin epämääräi
siin vaatimuksiin ja toiveisiin. Näihin vaatimuksiin ja toi
veisiin sisältyvät vallankumouksen idut muodostavat vain 
tarpeellisen lähtökohdan vaikutuksellemme, ja vain niiden 
pohjalta lähtien proletaarit saattavat tietoisesti ymmärtää 
ja lähetä kommunismia.

23) Kommunistista agitaatiotyötä tulee suorittaa prole
taarijoukkojen keskuudessa sillä tavalla, että taistelua 
käyvät proletaarit pitäisivät kommunistista järjestöäm
me oman yhteisen liikkeensä rohkeana, kaukonäköisenä, 
tarmokkaana ja loppuun saakka luotettavana johta
jana.

Sen saavuttamiseksi kommunistien tulee osallistua työ
väenluokan kaikkiin tavallisimpiin yhteenottoihin ja liik
keisiin ja ajaa työläisten asiaa kaikissa työläisten ja  kapita
listien välisissä työajan pituudesta, palkoista, työehdoista 
ym. johtuvissa selkkauksissa. Kommunistien tulee tällöin 
tutkia voimaperäisesti työväen konkreettisia elämänkysy
myksiä, heidän tulee auttaa työläisiä käsittämään näitä 
kysymyksiä, kiinnittää heidän huomiotaan pahimpiin vää
rinkäytöksiin, auttaa heitä muotoilemaan täsmällisesti ja  
käytännöllisesti kapitalisteille esitettävät vaatimukset, pyr
kiä kehittämään työläisissä solidaarisuudentajua, saada 
heidät tajuamaan, että heidän etunsa ovat yhteisiä ja että 
kyseisen maan työläiset ajavat yhteistä asiaa yhte
näisenä työväenluokkana, joka muodostaa osan proleta
riaatin maailmanarmeijasta.

»Kommunistinen puolue» saattaa muodostua kommu
nistiseksi puolueeksi vain tekemällä joka päivä tällaista 
välttämätöntä pikkutyötä ja  osallistumalla alati uhrautu-
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vaisesti proletariaatin kaikkiin taisteluihin. Vain siten se 
tulee eroamaan aikansa eläneistä sosialistisista, pelkkää 
propagandaa ja  värväystä harjoittavista puolueista, joiden 
toiminta on ollut vain jäsenten hankkimista, reformeista 
puhumista ja  parlamentaaristen »mahdottomuuksien» 
hyväksikäyttöä. Puolueen koko jäsenjoukon kouluttaminen 
siten, että osallistutaan tietoisesti ja  uhrautuvaisesti joka
päiväiseen taisteluun ja  riistettyjen ja riistäjien välisiin 
yhteenottoihin, on välttämätön edellytys ei ainoastaan pro
letariaatin diktatuurin pystyttämisen, vaan sitäkin suu
remmassa määrässä sen käytännöllisen toteuttamisen kan
nalta.

Vain johtamalla työväenjoukkoja jokapäiväisessä taiste
lussa pääoman pakkovaltaa vastaan kommunistinen puolue 
voi muodostua sellaiseksi työväenluokan etujoukoksi, joka 
todella oppii johtamaan proletariaattia ja  valmentautuu 
tietoisesti syrjäyttämään kokonaan porvariston.

24) Varsinkin lakkojen, työnsulkujen ja  työväen muiden 
joukkoesiintymisten yhteydessä kommunistien on asetuttava 
runsaslukuisina liikekannalle osallistuakseen proletariaatin 
liikehtimisiin.

Kommunistit tekevät tavattoman suuren virheen, jos he 
vedoten kommunistiseen ohjelmaan ja aseelliseen vallan
kumoukselliseen lopputaisteluun pysyttelevät passiivisina ja 
halveksuvat tai jopa vastustavat taistelua, jota työläiset 
käyvät joka päivä saadakseen vähäisiä parannuksia elämän- 
oloihinsa. Olkootpa ne vaatimukset, joiden puolesta työ
läiset ovat jo nyt valmiita taistelemaan kapitalisteja vas
taan, kuinka vähäisiä ja vaatimattomia tahansa, ne eivät 
saa olla koskaan syynä kommunistien vetäytymiseen sivuun 
tästä taistelusta. Agitatorinen toimintamme ei tietenkään 
saa todistaa sitä, että me kommunistit olemme sokeasti 
yllyttämässä järjettömiin lakkoihin ja muihin ajattelemat
tomiin esiintymisiin, mutta taistelevien työläisten keskuu
dessa kommunistien tulee olla ansaitusti kunnon taistelu- 
tovereiden maineessa.

25) Ammatillisen liikkeen käytäntö osoittaa, että kom
munistiset solut ja  osastot ovat usein aivan avuttomia päi
väjärjestykseen tulleissa yksinkertaisimmissa kysymyksissä. 
Kommunismin pelkkien yleisten periaatteiden alituinen 
saarnaaminen on varsin helppoa, mutta ei suinkaan hedel
mällistä, mikäli konkreettisissa kysymyksissä pyritään 
omaksumaan vulgäärin syndikalismin negatiivinen kanta.
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Siten me vain petaamme Amsterdamin keltaisten johto
miesten* pussiin.

Kommunistien tulee määritellä vallankumouksellinen 
kantansa pitämällä lähtökohtana kunkin kysymyksessä 
olevan asian todellista sisältöä. Heidän tulee esim. kaikkien 
tariffisopimusten teoreettisen periaatteellisen vastustamisen 
asemesta kamppailla Amsterdamin johtomiesten ehdotta
mien tariffien todellista sisältöä vastaan. Proletariaatin 
taistelutahdon kaikenlainen pauloittaminen on tietenkin 
tuomittavaa, ja sitä vastaan on käytävä päättävää taiste
lua; tunnettua on, että kapitalistien ja heidän amsterdami
laisten apuriensa tarkoituksena on sitoa näillä tariffisopi- 
muksilla työläisten kädet, jonka vuoksi kommunistien itses
tään ymmärrettävänä velvollisuutena on paljastaa työläi
sille tämä tarkoitus, mikä yleensä on parhaiten paljastetta
vissa siten, että kommunistit esittävät sellaisen tariffin, joka 
ei sido työläisiä.

Varsin tarkoituksenmukaista on ottaa sama kanta esim. 
ammattiyhdistysten apukassoihin ja  avustusjärjestöihin. 
Varojen keräys taistelua varten ja  lakkolaisten tukeminen 
apukassojen varoilla on sinänsä hyvin arvokasta. Maini
tunlaisen toiminnan periaatteellinen vastustaminen ei ole 
paikallaan. Mutta sellainen varojen keräys ja  niiden käyt
tö, jollaista Amsterdamin johtomiehet tahtovat, on risti
riidassa työläisten vallankumouksellisten luokkaetujen 
kanssa.

Ammattiyhdistysten sairauskassojen yms. suhteen on 
täysin paikallaan, että kommunistit vaativat esim. erikois
maksujen poistamista, samoin kuin kaikkien vapaaehtoisia 
kassoja rajoittavien ehtojen poistamista. Jos kuitenkin osa 
jäsenistöstä haluaa varmistaa sairausavustuksensa sairas- 
kassamaksujen avulla, niin he eivät ymmärrä meitä, mikäli 
me ilman muuta haluamme kieltää sen heiltä. Nämä jäse
net on saatava ensin tehokkaan henkilökohtaisen selvitys
työn avulla vapautumaan pikkuporvarillisista pyrkimyksis
tään.

26) Taisteltaessa ammattiyhdistysten, samoin kuin eri
laisten työväenpuolueiden sosialidemokraattisia ja muita 
pikkuporvarillisia johtajia vastaan on toivotonta odottaa

. * Tarkoitetaan reformististen ammattiyhdistysten Amsterdamin 
Internationaalin johtomiehiä, jotka puolsivat porvariston ja proleta
riaatin yhteistyötä ja  tukivat aktiivisesti imperialististen valtioiden 
hallitsevien piirien Neuvostoliitolle vihamielistä politiikkaa. Toim. huom.
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heiltä jotain pelkän vakuuttamisen avulla. On mitä päättä- 
vimmin järjestettävä kamppailu heitä vastaan. Heidät voi
daan voittaa ratkaisevasti ja menestyksellisesti vain erot
tamalla heidät kannattajistaan, todistamalla työläisille, että 
heidän sosialipetturijohtajansa palvelevat kapitalismin 
lakeijoina. Nämä johtajat on sen vuoksi saatettava mikäli 
mahdollista sellaiseen asemaan, jossa heidän on pakko 
riisua naamarinsa, ja  hyökättävä tällaisen valmistelun 
jälkeen päättävästi heitä vastaan.

Ei suinkaan riitä, että Amsterdamin johtajia haukutaan 
»keltaisiksi». Heidän »keltaisuutensa» on todistettava aina 
käytännöllisten esimerkkien nojalla. Heidän toimintansa 
työyhteisöissä, Kansainliiton kansainvälisessä työtoimis- 
tossa, porvarillisissa ministeriöissä ja laitoksissa, heidän 
konferenssi- ja parlamenttipuheidensa petolliset sanat, 
heidän sadoissa lehdissä julkaisemiensa lukuisten uneen 
tuudittavien artikkeliensa perusajatukset ja  varsinkin heidän 
horjuva ja epävarma käyttäytymisensä vähäisimpienkin 
palkankorotukseen ja työolojen parantamiseen tähtäävien 
liikkeiden valmistelussa ja kulussa tarjoavat joka päivä 
mahdollisuuksia Amsterdamin ansaitusti »keltaisiksi» sanot
tujen johtajien epäluotettavan petoksellisen toiminnan 
luonnehtimiseen ja paljastamiseen yksinkertaisesti muotoil
luissa ehdotuksissa, päätöslauselmissa ja selväsanaisissa pu
heissa.

Solujen ja osastojen tulee käydä järjestelmällisesti 
käytännöllistä taistelua. Verukkeet, joita alempi ammatti- 
yhdistysbyrokratia esittää piiloutuen heikkoutensa vuoksi 
— useinkin hyvistä aikomuksistaan huolimatta — sään
töjen, ammattiyhdistysten edustajakokousten päätösten ja 
liittojen keskushallitusten ohjeiden taakse, eivät saa estää 
kommunisteja kulkemasta päättävästi eteenpäin ja vaati
masta alemmalta byrokratialta aina selvää vastausta kysy
mykseen, mitä se on tehnyt näiden esteiden poistamiseksi 
ja  onko se valmis käymään yhdessä liiton jäsenten kanssa 
avointa taistelua esteiden voittamiseksi.

27) Osastojen on valmisteltava huolellisesti etukäteen 
kommunistien osallistumista ammatillisten järjestöjen 
kokouksiin ja  konferensseihin; on esimerkiksi laadittava 
omat ehdotukset, valittava selostajat ja puhujat, asetettava 
ehdokkaiksi pystyviä, kokeneita ja tarmokkaita tovereita 
jne.

Niin ikään kommunististen järjestöjen on agitaattoriryh-
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miensä välityksellä valmistauduttava huolellisesti kaikkiin 
vastapuolueiden järjestämiin julkisiin työväenkokouksiin, 
vaalikokouksiin, mielenosoituksiin, poliittisiin työväenjuh- 
liin jne. Siellä missä kommunistit itse kutsuvat koolle jul
kisen työväenkokouksen, pitäisi lukuisten agitaattoriryh- 
mien toimia yhdessä yhtenäisen suunnitelman mukaisesti 
niin ennen kokousta kuin itse kokouksessakin voidakseen 
käyttää sitä täysin järjestyneesti hyväkseen.

28) Kommunistien tulee aina oppia saamaan järjesty
mättömät, valveutumattomat työläiset pysyvästi puolueen 
vaikutuspiiriin. Meidän on solujemme ja  osastojemme 
kautta saatava nämä työläiset liittymään ammattiyhdistyk
siin ja  lukemaan puoluelehtiämme. Vaikutuksemme levit
täjinä voimme käyttää myös muita työväenyhdistyksiä, 
valistusseuroja ja  opintokerhoja, urheilu- ja  näytelmäseu- 
roja, kulutusosuuskuntia jne. Siellä missä kommunistinen 
puolue joutuu toimimaan maanalaisena, sellaisia työväenyh
distyksiä voidaan perustaa puolueen jäsenten aloitteesta 
myös puolueen ulkopuolella, mutta kuitenkin vain johta
vien puolue-elinten suostumuksesta ja valvonnan alaisina 
(myötätuntoisten järjestö). Kommunistiset nuoriso- ja 
naisjärjestöt voivat niin ikään kurssiensa, kirjallisuusilto- 
jensa, opintoretkiensä, juhlatilaisuuksiensa ja huviretkiensä 
kautta herättää monissa politiikasta piittaamattomissa pro
letaareissa kiinnostusta ensin yleensä järjestöelämään ja 
liittää heidät sitten pysyvästi järjestöön sekä vetää heidät 
siten hyödylliseen toimintaan puolueemme avuksi (levit
tämään lentolehtisiä, puoluejulkaisuja jne.). Osallistuessaan 
aktiivisesti yhteiseen liikkeeseen he vapautuvat helpommin 
pikkuporvarillisista taipumuksistaan.

29) Saadakseen työväen puoliproletaariset kerrokset 
myötämielisiksi vallankumouksellista proletariaattia koh
taan kommunistien tulee käyttää hyväkseen heidän ja 
toisaalta suurmaanomistajien, kapitalistien ja  kapitalistisen 
valtion välisiä erityisiä luokkaristiriitoja ja  vapauttaa nämä 
välikerrokset jatkuvan propagandatyön avulla epäluulosta 
proletaarista vallankumousta kohtaan. Tämä vaatii usein
kin olemaan jatkuvasti kanssakäymisissä heidän kanssaan. 
Heidän luottamustaan kommunistiseen liikkeeseen lujite
taan osoittamalla syvää kiinnostusta heidän elämäntarpei
taan kohtaan, antamalla korvauksettomasti ohjeita ja apua 
pikku vaikeuksissa, joita heillä on voitettavanaan, mutta 
joiden edessä he itse ovat avuttomia, ja  saamalla heidät
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mukaan heidän korvauksetonta valistamistaan varten jä r
jestettyihin erikoislaitoksiin. Samalla on vastustettava va
rovaisesti, mutta väsymättömästi niiden vastapuolen järjes- 
öjen ja henkilöiden vaikutusta, joilla on arvovaltaa kyseisen 
paikkakunnan maatyöläisten, kotipalvelijoiden ja muiden 
puoliproletaaristen ainesten keskuudessa. Lähimmät vihol
liset, jotka työtätekevät tuntevat kokemuksensa perusteella 
riistäjiksi, on osoitettava koko rikollisen kapitalistisen 
järjestelmän edustajiksi ja  olennoitumiksi. Kommunistises
sa propaganda- ja  agitaatiotyössä on käytettävä tehok
kaasti ja  kaikille ymmärrettävällä tavalla hyväksi kaikkia 
päiväntapahtumia, joissa ilmenee pikkuporvarillisen demo
kratian ihanteiden ja  »oikeusvaltion* eroavuus.

Jokaisen paikallisen maaseutujärjestön on jaoteltava 
kodeissa tapahtuva agitaatiotyö yksityiskohtaisesti jäsen
tensä kesken ja  ulotettava agitaatio kaikkiin lähiseudun 
kyliin, kartanoihin ja  yksityisiin taloihin.

30) Mitä tulee kapitalistisen valtion armeijassa ja lai
vastossa suoritettavaan propagandatyöhön, niin kutakin 
maata varten on löydettävä erityisesti vastaavat menetel
mät. Pasifismin hengessä tapahtuva antimilitaristinen agi
taatiotyö on äärimmäisen vahingollista. Siten edistetään 
vain porvariston pyrkimystä riisua aseista proletariaatti. 
Voimaperäistä agitaatiota ei ole harjoitettava nuorison ja 
työläisten sotilaskoulutusta vastaan, vaan militaristista jär
jestystä ja upseerien omavaltaisuutta vastaan. Proletariaa
tin aseistautumisoikeutta on päinvastoin puolustettava mitä 
tarmokkaimmin.

Vallankumouksellisen kuohunnan alkuvaiheessa saattaa 
olla suureksi hyödyksi sen suuntainen agitaatio, että sotilaat 
ja matruusit valitsisivat demokraattisesti päällystönsä ja 
muodostaisivat sotilasneuvostoja, sillä se horjuttaisi kapita
lismin luokkaherruuden perustaa. Agitaation tietä on teh
tävä selväksi se luokkaristiriita, joka ilmenee siinä, että 
upseeristo on aineellisesti paremmassa asemassa ja kohtelee 
huonosti rivimiehiä, samoin kuin siinä, että viimeksi mai
nitut ovat sosiaalisesti turvattomia. Erikoista huomiokykyä 
ja tarmokkuutta tarvitaan aina harjoitettaessa agitaatiota 
porvariston palkkaamia erikoisjoukkoja, varsinkin sen 
aseellisia vapaaehtoisjoukkioita vastaan, joiden rappeu
tuneisuus tekee mahdolliseksi ryhtyä tarpeen vaatiessa nii
den rivien järjestelmälliseen sosiaaliseen hajaannuttami- 
seen.
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V. PUOLUELEHDISTÖSTÄ

31) Kommunistista lehdistöä on väsymättömästi kehitet
tävä ja parannettava.

Ainoatakaan lehteä ei voida tunnustaa kommunistiseksi 
lehdeksi, jollei se noudata puolueen ohjeita.

Puolueen on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, 
että sen lehdet olisivat hyviä, kuin siihen, että niitä olisi 
paljon. Jokaisella kommunistisella puolueella tulee olla en
nen muuta kunnollinen, mikäli mahdollista joka päivä il
mestyvä pää-äänenkannattajansa.

32) Kommunistinen lehti ei saa koskaan muuttua kapi
talistiseksi yritykseksi, jollaisia porvarilehdet ja usein myös 
niin sanotut »sosialistiset» lehdet ovat. Lehtiemme on pysyt
tävä riippumattomina kapitalistisista luottolaitoksista. Tai
tavasti järjestetty ilmoitusten hankinta, joka huomattavasti 
helpottaa lehtien ylläpitoa, sikäli kuin kysymyksessä ovat 
julkiset joukkopuolueet, ei saa koskaan tehdä niitä riippu
vaisiksi esim. suurilmoittajista. Lehtiemme tinkimättömän 
johdonmukainen asennoituminen kaikkiin proletariaattia 
koskeviin sosiaalisiin kysymyksiin on päinvastoin helpom
min kuin mikään muu luova niille ehdotonta arvovaltaa. 
Lehtemme eivät saa palvella myöskään »yleisön» sensaatio- 
ja ajanvietetaipumusten tyydyttäjinä. Niiden ei myöskään 
sovi salonkeihin pääsyn vuoksi alistua pikkuporvarillisten 
kynäilijöiden ja näppärien lehtimiesten arvosteluun.

33) Kommunistisen lehden tulee valvoa ennen muuta 
riistettyjen ja  taistelevien työläisten etuja. Sen pitää olla 
paras propagandistimme ja agitaattorimme, proletaarisen 
vallankumouksen johtava propagandisti.

Lehtemme tulee ottaa tehtäväkseen yleistää puolueen 
kaikkien jäsenten arvokkaat kokemukset ja  pyrkiä niiden 
pohjalta parantamaan jatkuvasti kommunistisia työmene
telmiä. Siten se muodostuu parhaaksi vallankumouksellisen 
toimintamme järjestäjäksi.

Tuskinpa puolueen historialliset tehtävät ovat täytettä
vissä ilman tätä kommunististen lehtien yleistävää ja tie
toista organisatorista toimintaa.

34) Kommunistisen lehden on pyrittävä muuttumaan 
kommunistiseksi yritykseksi, ts. proletariaatin taistelujärjes- 
täksi, vallankumouksellisten työläisten yhteenliittymäksi, 
johon kuuluvat sen kaikki vakituiset työntekijät, latojat, 
kirjapainon toimihenkilöt, toimitusjohtajat, jakajat ja levit-
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täjät, paikallisen uutisaineiston kerääjät ja muokkaajat 
jne.

Lehden muuttaminen tällaiseksi taistelujärjestöksi ja 
aktiiviseksi kommunistiseksi yhteenliittymäksi vaatii useita 
käytännöllisiä toimenpiteitä.

Jokainen kommunisti saa kiinteän yhteyden lehteensä, 
mikäli hän tekee uhrauksia ja työtä sen hyväksi. Lehti on 
hänen vakituinen aseensa, jota on karaistava ja teroitetta
va uudelleen joka päivä, jotta se voisi olla tehokas. Kommu
nistisia lehtiä voidaan pitää yllä vain jatkuvilla ja suurilla 
aineellisilla ja rahallisilla uhrauksilla. Puolueen jäsenten 
on huolehdittava jatkuvasti lehtien järjestelyyn ja paranta
miseen käytettävien varojen hankkimisesta, kunnes ne saa
vat julkisissa joukkopuolueissa niin suuren levikin ja orga
nisatorisen lujuuden, että kykenevät tulemaan toimeen itse
näisesti ja  muodostuvat itse puolestaan kommunistisen liik
keen aineelliseksi tukinojaksi.

Ei kuitenkaan riitä, että kommunisti on lehden tarmokas 
tilausten hankkija ja agitoi sen hyväksi, hänen on oltava 
myös sen hyödyllinen avustaja. Kysymyksessä olevan lai
toksen kommunistisen osaston tai solun on tiedotettava 
lehdelle mahdollisimman pikaisesti kaikista tapahtumista, 
kaikesta, mikä sosiaaliselta tai taloudelliselta kannalta on 
merkittävää alkaen työtapaturmista ja raa’asta oppipoikien 
kohtelusta aina tehtaan kokousta ja tilikertomusta myöten. 
Ammattiyhdistysten puolueryhmien tulee toimittaa lehdelle 
yhdistystensä kokousten ja johtokuntien kaikki tärkeät 
päätökset ja muuta aineistoa, samoin kuin vihollistemme 
toimintaa luonnehtivia tietoja. Kokousten kulku, katuelämä 
tarjoaa tarkkaavaiselle puoluetyöntekijälle mahdollisuuden 
erilaisten pikkuseikkojen havainnointiin ja kriittiseen ar
viointiin, ja näiden käyttäminen lehdessä tuo näkyvämmin 
ilmi yhteytemme elämänvaatimuksiin myös välinpitämättö
mille työläisille.

Toimituskunnan tulee suhtautua erikoisen myötämieli
sesti ja lämpimästi juuri näihin työväen elämää ja työväen
järjestöjä koskeviin tiedotuksiin tehdäkseen lehden — jul
kaisemalla ne lyhyinä uutisina — luonteeltaan elämänlä
heiseksi ja vireäksi työyhteisöksi tai havainnollistaakseen 
noilla käytännöllisillä esimerkeillä kommunismin oppia, 
sillä siten tehdään parhaiten kommunismin ylevät aatteet 
ymmärrettäviksi laajoille työväenjoukoille. Mikäli mahdol
lista toimituskunnan tulee sopivassa tilaisuudessa olla aulis
.38



keskustelemaan toimituksessa käyvien työläisten kanssa, 
kuunnella heidän toivomuksiaan ja elämänrasituksista 
aiheutuvia valituksiaan, kirjoittaa ne huolellisesti muistiin 
ja käyttää näitä muistiinmerkintöjään lehden elävöittä
miseen.

Yksikään lehtemme ei tosin voi kapitalistisen järjestel
män vallitessa muodostua täysin kommunistiseksi työyhtei
söksi. Mutta varsin vaikeissakin oloissa voidaan vallanku
mouksellinen työväenlehti perustaa mainittujen periaattei
den mukaisesti. Siitä on todistavana esimerkkinä venäläisten 
toveriemme »Pravda» lehti. Se edusti sinänsä itse asiassa 
varsin aktiivista valveutuneiden vallankumouksellisten työ
läisten järjestöä Venäjän keisarikunnan tärkeimmissä kes
kuksissa. Toverit toimittivat, julkaisivat ja levittivät lehteä 
yhdessä, jota paitsi useimmat heistä ottivat tietenkin tarvit
tavat varat omasta palkastaan. Lehti puolestaan antoi heil
le sen, mitä he toivoivat, mikä oli silloin tarpeen heidän 
liikkeessään ja mikä tänäänkin on heille hyödyksi heidän 
työssään ja taistelussaan. Sellainen lehti saattoi todellakin 
muodostua puolueen jäsenten, kuten monien muidenkin 
vallankumouksellisten työläisten omaksi lehdeksi.

35) Lehtitilaustemme hankinnan tulee olla hyvin järjes
telmällistä. Ennen muuta on osattava käyttää hyväksi 
jokaista tilannetta, jolloin työväki alkaa liikehtiä tai jon
kinlaiset poliittiset tai taloudelliset tapahtumat järkyttävät 
yhteiskuntaelämää. Niinpä on jokaisen huomattavan lakon 
tai sulun jälkeen, jonka aikana lehti on avoimesti ja  tar
mokkaasti ajanut taistelevien työläisten etuja, ryhdyttävä 
heti lakon päätyttyä hankkimaan yksitellen tilauksia enti
siltä lakkolaisilta. Lakon aikana ei ole ainoastaan levitettävä 
tilauskirjasia ja harjoitettava propagandaa laitosten ja am
mattiyhdistysten kommunistiryhmien keskuudessa, vaan on 
sikäli kuin mahdollista aloitettava tarmokas agitaatiotyö 
käymällä taisteluun osallistuneiden työläisten asunnoissa.

Samoin on välttämätöntä, että varta vasten määrätyt 
henkilöt kiertelisivät suunnitelmallisesti työväenkortteleissa 
jokaisen poliittisen vaalikamppailun jälkeen, joka on elvyt
tänyt työväenjoukkojen kiinnostusta politiikkaan.

Poliittisten ja taloudellisten kriisien latenssiaikoina, 
jotka tuntuvat laajoissa työväenkerroksissa hintojen kallis
tumisena, työttömyytenä jne., on sitten, kun näitä ilmiöitä 
on käytetty taitavasti propagandatarkoituksiin, tehtävä 
kaikki mitä voidaan, että saataisiin ammattiosastojen puo-
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lueryhmien välityksellä tarkat luettelot ammatillisesti jär
jestyneistä työläisistä tilausten hankintaa varten. Kokemus 
on osoittanut, että kuukauden viimeinen viikko on sopivin 
tällaiseen jatkuvaan tilausten hankintaan. Jokainen paikal
linen puolueryhmä, joka ei ole käyttänyt hyväkseen 
vaikkapa yhden kuukauden viimeistä viikkoa vuodessa, on 
lyönyt pahasti laimin tehtävänsä.

Lehtien levittäjien ei pidä olla käyttämättä ainoatakaan 
työväenkokousta tai mielenosoitusta tilausten hankintaan.

Ammattiyhdistysten puolueryhmät velvoitetaan teke
mään samoin.

Puolueen jäsenten tulee alinomaa varjella lehteä sen 
kaikilta vihollisilta.

Kaikkien puolueenjäsenten tulee käydä kiivasta taistelua 
kapitalistista lehdistöä vastaan. On paljastettava ja tuomit
tava sen lahjottavuus, valheellisuus ja katala vaiteliaisuus.

TI. PUOLUEEN YLEISESTÄ 
JÄBJESTÖRAKENTEESTA

36) Puoluejärjestöä laajennettaessa ja  lujitettaessa ei 
ole pidettävä lukua muodollisista maantieteellisistä seikois
ta, vaan on otettava huomioon todelliset taloudelliset ja 
poliittiset erikoisuudet, samoin kuin tekniset kulkuyhteydet 
maan vastaavassa osassa. Painopisteen tulee sijaita pääkau
pungeissa ja suurteollisuuden työläiskeskuksissa.

Uutta puoluetta perustettaessa ja lujitettaessa ilmenee 
usein alusta alkaen pyrkimystä laajentaa puoluejärjestö- 
verkko koko maata käsittäväksi. Puolueen voimat hajote
taan ja sirotellaan eri puolille maata, vaikka sillä on niitä 
käytettävissään vielä varsin rajoitetusti. Siten heikennetään 
puolueen vetovoimaa ja kehitystä. Muutamien vuosien ku
luessa onnistutaan tosin luomaan moniulotteinen puolue- 
järjestö, mutta samalla sillä ei ole useinkaan edes varmaa 
pohjaa maan yhdessäkään teollisuuskaupungissa.

37) Jotta puolueen toiminta saataisiin mahdollisimman 
keskittyneeksi, on puolueen johtoelimiä rakennettaessa 
pidettävä kaavana hierarkkista järjestelmää monine eri 
portaineen, jotka ovat täysin toinen toisensa alaisia. On 
pyrittävä siihen, että jokaisesta taloudellisena ja poliitti
sena keskuksena ja liikennesolmuna olevasta suurkaupun
gista kulkisivat organisatoriset johtolangat kaikkialle tämän
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kaupungin ympäristöseudulle ja siihen taloudellisesti tai 
poliittisesti kuuluvaan piirikuntaan. Pääkaupungissa sijait
sevan puoluekomitean, joka kyseisen puoluejärjestön joh
toelimenä ohjaa kaikkea järjestötyötä ja suuntaa puolueen 
poliittista toimintaa piirikunnassa, tulee olla kiinteässä 
yhteydessä pääkaupungissa oleviin puolueen työtätekeviin 
jäsenjoukkoihin.

Piirikunnan puoluekonferenssissa tai edustajakokouk
sessa valitut ja puolueen keskuskomitean vahvistamat pii- 
rikuntajärjestäjät ovat velvollisia osallistumaan vakituisesti 
pääkaupungin puolue-elämään. Puolueen piirikuntakomi- 
teaan on jatkuvasti otettava puoluetyöntekijöitä pääkau
pungin puolueen jäsenten keskuudesta, että piirikunnan 
poliittinen johtava puoluekomitea olisi läheisessä kosketuk
sessa piirikunnan pääkaupungin laajoihin puolueen jäsen- 
joukkoihin. Puolueen järjestömuotoja kehiteltäessä on 
pyrittävä siihen, että piirikunnan johtava puoluekomitea 
olisi samalla myös piirikunnan pääkaupungin poliittinen 
johtoelin. Siten piirikuntajärjestöjen johtavat puolue- 
komiteat tulevat yhdessä keskuskomitean kanssa esittä
mään todellisten johtoelinten osaa koko puoluejärjes- 
tössä.

Alueellisesti puoluepiirikunnan ei tietenkään tarvitse 
ehdottomasti noudattaa kyseisen alueen rajoja. Pääasia on 
se, että piirikunnan puoluekomitea voisi johtaa kaikkia pii
rikunnan paikallisjärjestöjä. Ellei siihen enää ole mahdol
lisuutta, jaettakoon piirikunta ja perustettakoon uusi puo
lueen piirikuntakomitea.

Suurimmissa maissa puolue kaipaa tällöin luonnollisesti 
myös erinäisiä yhdistäviä elimiä niin keskuskomitean ja 
erilaisten piirikuntakomiteoiden (maakunta-, aluekomiteoi
den jne.) kuin myös piirikunnan johtoelimen ja erilaisten 
paikallisjärjestöjen (piirijärjestöjen tai puolueosastojen 
elinten) yhdistämiseksi. Tietyissä oloissa saattaa tosin olla 
tarkoituksenmukaista antaa johtava osa tällaiselle yhdistä
välle elimelle (esim. sellaisen huomattavan kaupungin 
johtoelimelle, missä on paljon jäseniä). Sitä pitäisi kuiten
kin yleensä välttää, koska se on hajakeskitystä.

38) Suuret alueelliset puoluejärjestöjen yhteenliittymät 
(piirikuntajärjestöt) muodostuvat paikallisista puoluejär- 
jestöistä: kylien ja kauppaloiden paikallisosastoista, isojen 
kaupunkien eri osien tai kaupunkipiirien järjestöistä. Pai
kallinen puoluejärjestö, joka on kasvanut siinä määrin, ettei
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se enää pysty pitämään julkisesti jäsentensä lukua 
vastaavia yleisiä kokouksia, on jaettava.

Paikallisjärjestön jäsenet on jaoteltava eri toiminta
ryhmiin, jotta he voisivat osallistua jokapäiväiseen puolue- 
työhön. Tällöin saattaa suurimmissa järjestöissä osoittau
tua tarkoituksenmukaiseksi toimintaryhmien yhdistäminen 
erilaisiksi kollektiiveiksi. Yleensä samaan kollektiiviin tulee 
kuulua niiden jäsenten, jotka työpaikassaan tai yleensä 
jokapäiväisessä elämässään ovat usein kanssakäymisissä 
keskenään. Kollektiivin tehtävänä on jakaa puoluetyö eri 
toimintaryhmien kesken, ottaa vastaan selostuksia neuvos
tojen valtuuttamilta henkilöiltä, valmistaa keskuudessaan 
puolueen jäsenehdokkaita jne.

39) Puolue kokonaisuudessaan on Kommunistisen Inter
nationaalin johdon alainen. Internationaalin keskuselinten 
ohjeet ja päätökset, jotka koskevat siihen kuuluvaa puo
luetta, lähetetään 1) joko puolueen yleiselle keskukselle 
tai 2) sen välityksellä jostain tietystä toiminnanalasta huo
lehtivalle keskuselimelle tai 3) kaikille puoluejärjes- 
töille.

Internationaalin ohjeet ja päätökset ovat velvoittavia 
puolueelle yleensä ja tietenkin myös sen jokaiselle jäsenelle.

40) Puolueen keskuselin (keskuskomitea tai laajennettu 
keskuskomitea) valitaan puolueen edustajakokouksessa ja 
se on vastuussa tälle. Keskuselin valitsee keskuudestaan 
suppeamman johtoelimen, joka muodostuu poliittisesta ja 
organisatorisesta toimikunnasta. Tämä johtoelin suuntaa 
omalla vastuullaan puolueen politiikkaa ja jokapäiväistä 
toimintaa kummankin toimikuntansa välityksellä. Tämä 
suppeampi johtoelin kutsuu säännöllisesti koolle puolueen 
johtavan keskuselimen yleiset kokoukset tekemään erikoi
sen tärkeitä, ratkaisevia päätöksiä. Tällöin on selvän käsi
tyksen saamiseksi puolueen asemasta ja tilasta, sen tah
dosta ja toimintakyvystä otettava puolueen keskuselimiä 
valittaessa huomioon maan eri osien tahto, sikäli kuin ne 
esittävät joitakin hyväksyttävissä olevia ehdotuksia. Sa
masta syystä ei ole keskuselimiä valittaessa jätettävä huo
mion ulkopuolelle myöskään vakavanlaatuisia taktillisia 
erimielisyyksiä; keskuselimeen tulee päinvastoin kuulua 
myös vähemmistön ajatuskannan parhaita edustajia. Suppe
alla johtoelimellä pitäisi kuitenkin mahdollisuuksien mu
kaan olla yhteinen näkökanta, jotta se voisi johtaa varmasti 
ja luotettavasti puoluetta nojaten paitsi arvovaltaansa myös
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tiettyyn ja lukumääräisesti jopa voimakkaaseen enemmis
töön johtavan keskuselimen jäsenistössä.

Puolueen keskuselimen jäsenistön tällaisen laajentami
sen ansiosta legaaliset joukkopuolueet saavat mm. mah
dollisuuden luoda lyhyessä ajassa keskuskomiteaansa varten 
parhaan perustan lujalle kurinalaisuudelle ja puolueen 
jäsenjoukkojen ehdottomalle luottamukselle ja sitä paitsi 
havaita pikemmin ja sitten myös parantaa ja voittaa kaiken
laiset taudit ja horjunnat, joita puolueen vastuunalaisten 
työntekijöiden keskuudessa saattaa ilmetä. Tätä tietä käy 
mahdolliseksi estää tietyssä määrin järkiperäisellä tavalla 
sellaisten tautien kehittyminen puolueessa, joiden seurauk
set saattavat olla tuhoisia, eikä ole tarvetta parantaa niitä 
operatiivisesti tulevissa puoluekokouksissa.

41) Jokaisen johtavan puoluekomitean tulee suorittaa 
keskuudessaan tarkoituksenmukainen työnjako voidakseen 
johtaa puoluetyötä mahdollisimman hedelmällisesti. Tällöin 
saattavat monilla työaloilla osoittautua tarpeellisiksi myös 
erikoiset johtoelimet (esim. propagandatyötä, periodisten 
julkaisujen levittämistä, ammatillista taistelua, tiedotustoi
mintaa, yhteydenpitoa yms. varten). Jokainen erikoinen 
johtoelin on joko johtavan keskuselimen tai piirikunnan 
puoluekomitean alainen. Piirikunnan johtavan puoluekomi
tean ja viime kädessä puolueen johtavan keskuselimen 
kuuluu yleensä valvoa kaikkien alaistensa komiteoiden 
toimintaa samoin kuin tehtävien oikeaa täyttöä ja kokoon
panoa. Kaikki jäsenet, joilla on vakituinen virka puolue- 
työssä, ovat välittömästi johtavan puoluekomitean alaisia. 
Puolueen toimihenkilöiden (esim. toimittajien, propagandis
tien, järjestäjien ym.) toimialan ja asuinpaikan vaihtaminen 
saattaa osoittautua tarkoituksenmukaiseksi, mikäli sillä ei 
vaikeuteta liiaksi puolueen toimintaa. Toimittajien ja pro
pagandistien tulee niin ikään osallistua säännöllisesti jonkin 
toimintaryhmän puoluetyöhön.

42) Puolueen johtavalla keskuselimellä samoin kuin 
Kommunistisen Internationaalin keskuselimellä on aina oi
keus vaatia kaikilta kommunistisilta järjestöiltä, niiden 
elimiltä ja yksityisiltä jäseniltä tyhjentäviä tietoja. Johta
van keskuselimen edustajien ja valtuutettujen tulee saada 
osallistua päätösvaltaisina kaikkiin kokouksiin ja istuntoi
hin. Johtavalla keskuselimellä tulee olla aina käytettävis
sään valtuutettuja (komissaareja) voidakseen antaa ohjei
ta ja tietoja piirikuntajärjestöjen tai puolueosastojen eli
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mille myös välittömästi ja suullisesti eikä ainoastaan poliit
tis- ja organisatorisluontoisten kiertokirjeiden tai kirjeen
vaihdon avulla.

Jokaisella järjestöllä ja puolue-elimellä samoin kuin 
yksityisellä puolueenjäsenellä on aina oikeus tehdä välittö
mästi johtavalle puolueen tai Internationaalin keskuseli
melle ehdotuksiaan, huomautuksiaan tai valituksiaan.

43) Johtavien puolue-elinten ohjeet ja päätökset ovat 
velvoittavia alempiin järjestöihin ja puolueen jäseniin 
nähden.

Johtoelinten vastuunalaisuus ja niiden velvollisuus va
roa laiminlyöntejä ja valtuuksien väärinkäyttöä johtajien 
taholta ovat vain osaksi määriteltävissä muodollisesti. Mitä 
pienempi on niiden muodollinen vastuu esim. illegaalisissa 
puolueissa, sitä suuremmassa määrässä ne ovat velvollisia 
kysymään puolueen muiden jäsenten mielipidettä, hankki
maan säännöllisesti luotettavia tietoja ja tekemään päätök
sensä vasta kypsän kaikinpuolisen harkinnan jälkeen.

Puolueen jäsenet ovat julkisesti esiintyessään velvolli
sia käyttäytymään aina kuten kurinalaiset taistelujärjestön 
jäsenet. Niissä tapauksissa, jolloin jossakin kysymyksessä 
on erimielisyyksiä oikean menettelytavan suhteen, nämä on 
mikäli mahdollista selvitettävä ennen kuin esiinnytään jul
kisesti puoluejärjestössä, minkä jälkeen on meneteltävä 
hyväksytyn päätöksen mukaisesti. Siinäkin tapauksessa, et
tä järjestön tai johtavan puolue-elimen päätös on toisten 
jäsenten mielestä virheellinen, näiden tovereiden ei pidä 
julkisesti esiintyessään unohtaa, että yhteisrintaman ehey
den heikentäminen tai murtaminen on pahinta kurin rik
komista ja  pahin virhe vallankumouksellisessa taiste
lussa.

Jokaisen puolueenjäsenen pyhä velvollisuus on varjella 
kommunistista puoluetta ja  ennen kaikkea Kommunistista 
Internationaalia kommunismin kaikilta vihollisilta. Huono 
kommunisti on se, joka tämän unohtaa tai jopa julkisesti 
hyökkää puoluetta tai Kominterniä vastaan.

44) Puolueen säännöt on laadittava sillä tavalla, ettei
vät ne voisi muodostua puolueen kehityksen ja kasvun es
teeksi. -

Kaikkien Kominterniin kuuluvien puolueiden on viivyt
telemättä noudatettava sen päätöksiä siinäkin tapauksessa, 
että sääntöjen ja aikaisempien puoluepäätösten muuttami
nen kävisi myöhemmin tarpeelliseksi.
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VII. LEGAALINEN JA ILLEGAALINEN 
TOIMINTA

45) Puolueen järjestörakenteen tulee olla sellainen, että 
puolue voisi aina mukautua nopeasti taistelutilanteen muu
toksiin.

Kommunistisen puolueen tulee kehittyä taistelujärjes- 
töksi, joka toisaalta osaa välttää joutumasta avotaisteluun 
yhteen kohtaan keskittyneiden ylivoimaisten vihollisvoimien 
kanssa ja toisaalta kykenee käyttämään hyväkseen vastus
tajan vajavaista liikuntakykyä ja  ryhtymään hyökkäykseen 
siellä, missä vastustaja sitä vähiten odottaa. Puoluejärjestö 
tekisi mitä suurimman virheen, jos se jättäytyisi yksin
omaan kapinan ja katutaistelujen varaan tai pitäisi silmällä 
vain äärimmäistä sorron tilaa. Kommunistien tulee tehdä 
jatkuvasti valmistavaa vallankumouksellista työtä kaikissa 
tilanteissa ja olla aina taisteluvalmiita, koska useinkin on 
miltei mahdotonta määritellä ennakolta nousu- ja hiljais- 
kausia. Mutta silloinkin, kun tällainen ennakolta määritte
ly on mahdollista, sen nojalla tuskin voitaneen suorittaa 
muutoksia puolue järjestössä, sillä käänteet tapahtuvat ta
vallisesti hyvin lyhyin väliajoin, usein jopa aivan odotta
matta.

46) Kapitalististen maiden legaaliset kommunistiset puo
lueet eivät ole vielä yleensä tajunneet kyllin hyvin tehtä
väänsä valmistella vakavasti puoluetta vallankumoukselli
seen kapinaan, aseelliseen taisteluun ja  yleensä illegaali
seen toimintaan.

Puolue kokonaisuudessaan järjestäytyy liian yksipuo
lisesti luottaen pitkäaikaiseen legaalisuuteen ja  muotoutuu 
jokapäiväisen legaalisen taistelun tarpeita vastaavasti.

Sen sijaan illegaalisissa puolueissa ei useinkaan osata 
kylliksi käyttää legaalisia toimintamahdollisuuksia ja ra
kentaa puoluejärjestöä sellaiseksi, joka olisi elävässä yh
teydessä vallankumouksellisiin joukkoihin. Sellaisissa ta
pauksissa puoluetyö pyrkii jäämään voimattomien salaliit
tojen tuloksettomaksi Sisyfoksen työksi.

Kumpikin on virheellistä. Jokaisen legaalisen kommunis
tisen puolueen tulee osata säilyttää maksimaalinen taistelu- 
valmius silloinkin, kun se joutuu toimimaan maanalaisena. 
Ja varsinkin sen täytyy olla valmis vallankumouksellisten 
esiintymisten alkaessa. Jokaisen illegaalisen kommunistisen 
puolueen on vuorostaan käytettävä tarmokkaasti hyväkseen
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myös kaikkia legaalisen työväenliikkeen mahdollisuuksia 
muodostuakseen voimaperäisen puoluetyön avulla laajojen 
vallankum ouksellisten joukkojen järjestäjäksi ja todellisek
si johtajaksi.

47) Jokaisen kommunistisen puolueen tehtävät sen joka
päiväisessä elämässä muuttuvat vallankumousprosessin eri 
vaiheita vastaavasti. Puolueen rakenne, johon legaalisen 
puolueen tulee pyrkiä, ja  toisaalta illegaalisen puolueen ra
kenne eivät kuitenkaan eroa olennaisesti toisistaan.

Illegaalisen puolueen kaikessa toiminnassa on luonnolli
sesti ratkaiseva merkitys sillä, että salaisuus puolueen jä
seniin ja järjestöihin nähden säilyy ja  ettei niitä anneta 
ilmi rekisteröinneillä, varomattomilla maksujen keräyksil
lä ja  asiakirjojen jakamisella. Se ei voi käyttää salaisiin tar
koituksiin julkisia organisaatiomuotoja samassa mitassa 
kuin legaalinen puolue. Mutta se voi oppia siihen yhä enem
män.

Legaalisen joukkopuolueen on vuorostaan oltava aina 
valmis illegaalisen toiminnan ja taistelukausien varalta. Sen 
tulee jatkuvasti ja  yhä enemmän valmistautua yllätyksen 
varalta, aseistautua ja  mukautua (esim. pitää tarkasti sa
lassa osoitteet, hävittää yleensä kirjeet, säilyttää ehdotto
man huolellisesti tarpeelliset asiakirjat, kasvattaa yhdysmie- 
hiä maanalaisuuden hengessä jne.).

48) Illegaalinen kommunistinen organisaatiotyö käsite
tään usein niin legaalisissa kuin illegaalisissakin puolueissa 
muusta puoluetyöstä ja puoluejärjestöstä eristäytyneen, 
erillisen erikoisen sotilaallisen järjestön säilyttämisen pe
rustaksi. Se on ehdottomasti virheellinen käsitys. Päinvas
toin, vallankumousta edeltävänä kautena taistelujärjestö- 
jämme on rakennettava etupäässä yleisellä kommunistisella 
puoluetyöllä. Koko puolueen pitää muodostua vallanku
mouksen taistelujärjestöksi.

Eristetyt vallankumoukselliset sotilaalliset järjestöt, 
jotka ovat syntyneet liian aikaisin ennen vallankumousta, 
ovat hyvin taipuvaisia hajoamaan ja demoralisoitumaan, 
sillä niillä ei ole riittävästi välitöntä hyödyllistä puolue- 
työtä.

49) Yleinen puoluetyömme on jaettava siis siten, että val
lankumouksen tarpeiden mukaisen taistelujärjestön 
j u u r e t  kasvaisivat ja lujittuisivat jo ennen vallanku
mousta. Erikoisen tärkeää on, että kommunistisen puolueen 
johto panisi ohjaustyössään jatkuvasti huomiota näihin tar



peisiin ja  koettaisi mikäii mahdollista saada niistä Selvän 
käsityksen. Ennakkokäsitys ei tosin voi olla koskaan kyl
lin täydellinen eikä selvä. Mutta sen perusteella ei suinkaan 
voida sivuuttaa huomiotta tätä kommunistisen organisato
risen johdon tärkeintä momenttia.

Näin siksi, että parhaitenkin järjestynyt puolue saattaa 
joutua ratkomaan varsin vaikeita ja  mutkallisia ongelmia, 
koska avoin vallankumouksellinen toiminta muuttaa suu
resti kommunistisen puolueen käytännöllisiä tehtäviä. Ehkä 
joudumme mobilisoimaan poliittisen puolueemme muuta
massa päivässä aseellista kapinaa varten. Emmekä ainoas
taan puoluetta, vaan myös sen reservijoukot, myötätuntois
ten järjestöt, jopa kenties koko nostoväen (Landsturm), ts. 
järjestymättömät vallankumoukselliset joukot. Sellaisena 
ajankohtana ei voi olla edes puhettakaan minkään vakinai
sen punaisen armeijan muodostamisesta. Meidän täytyy 
voittaa pelkästään puolueen johtamien kansanjoukkojen 
voimin ilman mitään etukäteen järjestettyä armeijaa, joten 
urhoollisinkin taistelu saattaa osoittautua hyödyttömäksi, 
jollei puolueemme ole järjestynyt kunnollisesti jo ennakolta 
sellaisen tapauksen varalta.

50) Vallankumoustilanteissa on ollut usein havaittavis
sa, ettei vallankumouksellinen keskusjohto ole kyennyt täyt
tämään tehtäviään. Samalla kun proletariaatti saa vallan
kumouksessa suuria aikaan alempiasteisten organisatoris
ten tehtävien alalla, päämajassa vallitsee useimmiten se
kasorto, epävarmuus, kaaos. Yksinpä alkeellisink in  työnjako 
saattaa puuttua. Yhteydenpito on järjestetty tavallisesti 
erittäin kehnosti, mistä koituu näin ollen enemmän vahin
koa kuin hyötyä, eikä yhteyksiin ole luottamista. Salainen 
posti, salaiset kuljetukset, salaiset asunnot ja  salaiset kir
japainot ovat tavallisesti silloin, kun niitä tarvitaan, onnelli
sen tai onnettoman sattuman varassa. Järjestyneen vastus
tajan jokaisella provokaatiolla on suuret onnistumismah
dollisuudet.

Toisin ei voisi ollakaan, mikäli johtava vallankumous- 
puolue ei ole järjestänyt ennakolta omaa erikoista koneis
toa mainittua tarkoitusta varten. Sotilaallinen tiedustelutoi
minta vaatii erikoiskoulutusta ja  asiantuntemusta, samoin 
kuin valtiolliseen poliisiin kohdistuva vastavakoilutoiminta.

Salainen yhteyskoneisto saattaa toimia varmasti ja  no
peasti vain oltuaan pitkän aikaa ja säännöllisesti käytössä. 
Jokainen kommunistinen puolue kaipaa vaikkapa vähim-
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mäismäärässä tiettyjä salaisia toimenpiteitä kaikilla näillä 
vallankumouksellisen toiminnan erikoisaloilla.

Näillä aloilla tarvittava koneisto voidaan kehittää suu
rimmalta osaltaan täysin legaalisen toiminnan tietä, jos 
tällaista toimintaa järjestettäessä pidetään mielessä, nimen
omaan minkälainen koneisto on luotava; esim. salainen 
yhteyskoneisto (kuriirien toimintaa, salaista postia, salaisia 
asuntoja, salaisia kuljetuksia yms. varten) voidaan kehit
tää vaikkapa tarkoin säännöstellyn julkisten lentolehtisten, 
samoin kuin muunlaisten julkaisujen ja kirjeiden jakelun 
avulla.

51) Kommunistiorganisaattorin on yleensä nähtävä en
nakolta, mitä historiallista tehtävää puolueen kukin jäsen, 
kukin vallankumousmies tulee suorittamaan taistelujärjes- 
tömme soturina vallankumousaikana. Näin ollen hän sijoit
taa tämän jo etukäteen siihen osastoon ja niihin tehtäviin, 
jotka vastaavat parhaiten kyseisen henkilön tulevaa asemaa 
ja aselajia.

Mutta tämän henkilön nykyisenkin toiminnan tulee si
nänsä olla hyödyllistä ja  tarpeellista nykyisessä kamppai
lussa. Ei mitään päähän pänttäämistä eikä opiskelua, joka 
käytännön miehestä on tällä hetkellä käsittämätöntä. Sa
malla kuitenkin tämän toiminnan on osaltaan koulutettava 
hänet viimeisen taistelun mitä tärkeimpiin tehtäviin.
Kominternin lehdistöosaston julkaisu.
Moskova 1921
Suomennettu tätä kokoelmaa varten

V. I. Lenin kirjoitti näiden teesien johdosta:
»Luin juuri Kuusisen teesit ja  V2 artikkelista (referaatista).
Palautin hänelle merkintöineni.
Pidän ehdottomasti kiinni siitä, että referaatti uskotaau hänelle 

ja  v a i n  h ä n e l l e . . .  nimenomaan tässä kongressissa.
Se on välttämätöntä.

Hän tietää ja  a j a t t e l e e . . .
Pitää viipymättä löytää j o k u  ehta saksalainen ja  antaa hänelle 

tiukka käsky
heti korjailla kieliasu,
sanella korjattu teksti konekirjoittajalle.
Ja kongressissa on luettava Kuusisen puolesta hänen artikkelinsa 

eli referaattinsa (Kuusinen pitää velvoittaa lopettamaan jälkipuoli S 
päivässä).

Saksalainen lukee hyvin. Siitä on suurta hyötyä.
Kysymys tulee a s e t e t u k s i :  ja siinäkin on aluksi yllin kyllin» 

(XXXVI Lenin-kokoelma, ss. 259—260).



PERISYNTI

Vanhan työväenliikkeen järjestörakenteessa oli saman
laista dualismia kuin kapitalistisessa valtiorakenteessakin: 
toisaalta oli olemassa virkavalta ja toisaalta kansa.

Eri maiden työväenpuolueissa ja johtavissa ammattijär
jestöissä kehittyi ja laajeni vuosikymmenien kuluessa mo
nihaarainen virkamiehistö, joka keskitti käsiinsä työväen
liikkeen kaikki johtolangat. Voidaan otaksua, että siinä on 
ilmennyt kapitalistisen yhteiskunnan tietynlainen pyrkimys 
porvariston luokkaherruuden uuteen, viimeiseen muotoon, 
virkavaltaisesti hallittavaan maailmanvaltakuntaan, valtio- 
taloudelliseen maailmantrustiin, jossa ei ole yksityispää- 
omaa, ja että II Internationaalin piispat on ennakolta mää
rätty muodostamaan tämä uusi katolinen maailmanvalta- 
kunnan hierarkia. Tässä tapauksessa ei tietenkään ole oleel
lista merkitystä sillä kysymyksellä, onko riistäjämaailmas- 
sa pyritty tietoisesti uusiin kehitysmuotoihin. Riistäjämaail- 
man suurpula, joka ilmeni imperialistisena maailmansota
na, on tehnyt nämä pyrkimykset täysin toivottomiksi.

Virkavallan muodostuminen vanhassa työväenliikkeessä 
on kuitenkin sinänsä ilmiö, joka nykyään on kukkeimmil
laan tietyissä piireissä.

Vain virkamiehistö on sentyyppisissä järjestöissä aktii
visena osana. Se hoitaa itse asiassa koko »yritystä». Sen 
vastakohtana on passiivinen jäsenjoukko. Viimeksi mainittu 
peittää koneiston aineelliset ja  poliittiset menot maksamal
la säännöllisesti jäsenmaksut ja  osallistumalla aika ajoin 
äänestyksiin. Muuta merkitystä sillä ei ole järjestössä. Mitä 
vähemmän se puuttuu puolue- tai ammattiyhdistystoimin
taan, sitä parempi koneiston tavanomaiselle toiminnalle. On
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siis olemassa kaksi aivan erillistä kerrosta: ylä- ja alaker
ros, jotka esittävät järjestössä täysin erilaista osaa.

On ilman muuta ymmärrettävää, että perussyynä tähän 
ilmiöön on kapitalistisen miljöön vaikutus. Kapitalismi on 
muuttanut kaikki yhteiskunnalliset suhteet muodolliseksi 
arvojen vaihdoksi. Politiikka on kapitalismin oloissa poliit
tista »afääriä». Niin porvarilliset valtiot kuin myös erilaiset 
poliittiset puolueet harjoittavat sitä liikemäisesti virkako
neistonsa välityksellä kilisevän kullan ja poliittisten ban
kettien avulla, ts. verotuksesta saaduilla varoilla ja osta
miensa äänestyslippujen avulla. Kehittyvä työväenliikekään 
ei ole voinut vastustaa tätä vaikutusta.

Niin kauan kuin liike oli aivan nuorta, kaikki kysymyk
set käsiteltiin eri jäsenten kesken välittömien neuvottelujen 
tietä ja lopullinen päätös tehtiin yleisissä jäsenkokouksissa. 
Entisen alkeellisen demokratian osittainen vaihtaminen va- 
linnalliseen edustajistoon ja erinäisiä tehtäviä suorittaviin 
vakinaisiin elimiin osoittautui kuitenkin välttämättömäksi, 
kun jäsenmäärä lisääntyi ja hajanaisten järjestöjen yhdis
täminen yhtenäiseksi liitoksi tai puolueeksi kävi entistä tar
peellisemmaksi. Liike tarvitsi edustajia ja toimihenkilöitä, 
jotka olisivat omistaneet kaiken aikansa työväenliikkeelle. 
Siitä johtuu kapitalististen suhteiden vallitessa mahdolli
suus ja vaara, että nämä valitut edustajat ja toimihenkilöt 
irtautuvat järjestön muusta jäsenjoukosta.

Parlamenttiedustajien, sairaskassojen ja ammatillisen 
liikkeen toimihenkilöiden ja sanomalehtien toimittajien työ 
oli sellaista, että he eivät olleet koskaan tai olivat hyvin har
voin, vain vaalikamppailuissa ja  kokouksissa, kosketuksissa 
järjestön jäsenjoukkoihin. Niin toimintansa kuin myös yh
teiskunnallisen asemansa puolesta he erosivat tuntuvasti 
jäsenenemmistöstä. Heidän suhteensa tähän enemmistöön 
olivat pelkästään muodollisia: muodollisesti järjestön val
tuuttamina he toimittelivat tehtäviään valitsijoidensa tah
dosta riippumatta menetellen siten kuin heistä oli järkevää 
ja sopivaa ja ilmaantuivat aika ajoittain vilaukselta valit
sijoidensa näkösälle saadakseen valtuutensa uusituksi tai 
esittääkseen ehkä muodollisen toimintakertomuksensa. He 
olivat samanlaisessa muodollisessa suhteessa järjestöönsä 
kuin osakeyhtiön johtaja yhtiöönsä tai osuuskunnan johto
kunta osuuskunnan jäsenistöön. Sitä paitsi aineellisessa ja 
sosiaalisessa suhteessa heidän asemansa oli useinkin edul
lisempi kuin jäsenenemmistön asema ja henkilökohtaiset
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edut olivat usein erottamassa heitä muista työläisistä. He 
muuttuivat työväenliikkeen virkamiehistöksi, luutuneeksi 
elimistöksi. Riippumatta siitä, hoitiko tämä virkamiehistö 
tehtävänsä hyvin tai huonosti, se oli joka tapauksessa kon
servatiivista ainesta, vallankumouksellisen liikkeen kehi
tyksen jarru, sillä vallankumouksellisessa liikkeessä näiden 
virkamiesten asema kävi helposti epävakaaksi ja he olivat 
vaarassa menettää kaiken, mikä oli heistä kallista ja rakas
ta, jopa vapautensa ja henkikultansakin.

Olisi liian yksinkertaista selittää tämä virkavaltaisuus 
tuontitavaraksi, jonka työväenjärjestöissä toimivat intellek
tuellit ovat salakuljettaneet mukanaan pikkuporvarillisis
ta piireistä. Intellektuellit ovat tietenkin suuresti myötävai
kuttaneet sensuuntaiseen kehitykseen, mutta porvarillisen 
laillisuuden ilmapiirissä olisi käynyt samoin, vaikka toimi
henkilöt olisivat olleet järjestään työläisiä. Vanhassa legaa
lisessa työväenliikkeessä oli monesti havaittavissa, että vä
littömästi työpenkin äärestä ammattiyhdistysmiehen, kan
sanedustajan tai sanomalehtimiehen ym. tehtäviin siirty
neet työläiset rappeutuivat nopeasti ja  tottuivat vaivatto
masti kaikkiin virkavaltaisuuden kielteisiin puoliin: kar
keaan virastomuodollisuuteen, sokeaan omavaltaisuuteen 
ja röyhkeään itsekkääseen mielivaltaan.

Naiivia — joskin sellaista naiiviutta on usein havaitta
vissa — on nähdä virkavaltaisuutta vain siellä, missä se 
ilmenee mitä inhottavimpana virkamiehistön herravaltana, 
kuten Amerikan Ammattiyhdistysliitossa tai Saksan Sosiali
demokraattisessa Puolueessa. Se on paljon yleisempi paha. 
Toimihenkilöiden vieroittuneisuus, elävän yhteistoiminnan 
vaihtuminen muodollisiksi oikeussuhteiksi ja järjestön 
jakautuminen aktiiviseksi toimihenkilöstöksi ja passiivisek
si massaksi — siinä nykyisen työväenliikkeen perisynti. 
Vieläpä vallankumouksellinen työväenliikekin, kommunisti
nen puoluekin osoittautuvat olevan alttiita porvarillisen 
miljöön turmelevalle vaikutukselle.

Meidän ei pidä sulkea silmiämme tältä pahalta. Meidän 
tulee pyrkiä vapautumaan siitä ennen muuta organisatori
sen rakennustyömme avulla.

Eihän tietenkään riitä se, että entinen sosialidemokraat
tinen puolue muuttaa nimeään, hyväksyy kommunistisen 
ohjelman ja  Kommunistisen Internationaalin asettamat 
21 ehtoa. Ei riitä, että sosialidemokraattisten toimihenkilöi
den tilalle astuvat kommunistimieliset ja  että puoluelehdis-
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tössä, kokouksissa, juhlapuheissa ja  päätöslauselmissa so
sialidemokraattinen sanahelinä vaihdetaan kommunistiseen 
doktriiniin. Jokainen meistä tietää, että kommunistiseksi 
kullatun kupolin alla voi hyvinkin esiintyä mitä eiilaisim- 
massa muodossa opportunismin epäjumalointia ja  taikaus
koista kaavaoppia, mikä on ehkä uudenmuotoista ja  sangen 
vilpitöntäkin, mutta sitäkin eksyttävämpää ja  vaarallisem
paa kommunistisen toiminnan, ts. proletariaatin vallanku
mousliikkeen johtamisen kannalta.

Kommunistinen ohjelma saattaa liiankin helposti osoit
tautua jo ennen nousukauden alkua pelkäksi peilikuvaksi. 
Porvarillisen laillisuuden oloissa »peilikommunismi» on itse 
asiassa liikkeemme pahin taudin vaara: kaikki ulkonaiset 
merkit saattavat tällöin olla tarkoin todellisen kommunis
min mukaisia, kuin peilikuvassa, mutta vasemman puolen 
tilalla on oikea puoli, ts. kommunistisen toiminnan asemes
ta on olemassa vain sen peilikuva. Vastuunalaisten toimi
henkilöiden passiivista suhtautumista vallankumousliikkeen 
todelliseen nopeuttamiseen esiintyy legaalisissa kommunis
tisissa puolueissa paljon useammin kuin ilmeistä opportu
nistista toimintaa.

Tämä passiivisuus ei tietenkään ilmene kaikkien puolue- 
tehtävien laiminlyömisenä, vaan sen ohella voidaan hyvin
kin uutterasti toimitella monenlaisia jokapäiväisiä tehtäviä 
puoluetoimistoissa, lehtien toimituksissa, parlamenttiryh
missä ym.

Tämä toiminta on kuitenkin luonteeltaan tuloksetonta, 
hedelmätöntä, Sisyfoksen työtä. Se saattaa hyvinkin osoit
tautua tiedottomaksi sabotoinniksi, koska siihen käytetyt 
voimat irrotetaan toisenlaisesta työstä, jossa niitä tarvittai
siin ehdottomasti niin samoissa viroissa kuin muillakin 
aloilla.

Eräissä maissa esim. saatetaan haaskata aivan suotta 
ylettömän paljon voimia sanomalehtityöhön. Puolueella on 
jo ennestään verraten laaja lehdistö, mutta se pyrkii jul
kaisemaan aina vain uusia ja uusia lehtiä, vaikka yksikään 
entisistä ei tyydytä niitä kohtuullisia vaatimuksia, joita 
kommunistiselle lehdelle asetetaan.

Paperin, hölynpölyn, toimittajien, velkojen, tilaajien ja 
lehdenkantajien paljous vaikuttaa siltä kuin kommunismin 
voima kasvaisi, mutta todellisuudessa se painaa liian alas 
aluksen keulan ja peräosassa olevat siipirattaat ovat jo ko
honneet vedestä ja pieksävät pelkästään ilmaa.
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Me ilmaisemme puoluejärjestömme perusluonteen ta
vallisesti sanonnalla demokraattinen sentralismi. Ajatus on 
sangen oikea, mutta sanamuoto ei ole kyllin selvä eikä tark
ka. Tämä sanonta voidaan ensiksikin tulkita liian laajasti. 
Inhottavintakin virkavaltaisuutta (esim. Amerikan Ammat
tiyhdistyksessä tai jopa bonapartelaisessa järjestelmässä) 
on luonnehdittu demokraattiseksi sentralismiksi. Toiseksi 
tämä sanonta ei ilmaise kommunistisen järjestön oleellisin
ta puolta: demokratian ja sentralismin eheää, elimellistä 
eikä muodollista yhteyttä.

Edellä mainittu sanonta ilmaisee pääasiassa vain vaati
muksen, että erotukseksi ei-vallankumouksellisesta työväen
puolueesta kommunistisen puolueen tulee olla sentralisoitu- 
nut, samalla kun puolueen sisällä säilyy demokratia, mikäli 
se ei ole ristiriidassa sentralismin kanssa. Tämä voidaan 
käsittää pelkästään muodollisesti ja  pintapuolisesti ja sen 
vuoksi aivan väärin. Tämä vaara on uhkaamassa aina kun 
joukkopuolue muuttuu muodoltaan sosialidemokraattisesta 
tai »sosialistisesta» kommunistiseksi. Puolue saattaa reor- 
ganisaatiossaan rajoittua siihen, että se myöntää laajat val
tuudet johtoelimelleen, mutta säilyttää muussa suhteessa 
vanhan järjestyksen enimmältä osaltaan muuttumattoma
na. Mitä siitä seuraa? Yksinkertaisimmassa tapauksessa sii
tä ei seuraa mitään: sentralisaatio jää paperille, koska puo
luejohtajat, välttääkseen sisäisiä selkkauksia, eivät heik
koutensa ja horjuvuutensa vuoksi ryhdy millään tavoin 
käyttämään suuria valtuuksiaan. Taikka päinvastoin puo
lueen johtajat alkavat päättävästi käyttää saamiaan laajo
ja oikeuksia ja joutuvat heti kohta kärkevään selkkaukseen 
useiden alaistensa järjestöjen ja puoluelaitosten kanssa. 
Yksikin heidän mahtikäskyynsä perustuva toimenpide, ku
ten puoluelehden toimittajan siirtäminen paikasta toiseen 
tai jonkin paikallisjärjestön päätöksen kumoaminen, riit
tää aiheuttamaan loputtomia rettelöitä, jopa väliin puolue- 
kurin rikkomuksia ja vastaavia rangaistuksia. Koska puo
lueen johtajiston ja jäsenistön keskinäiset suhteet ovat py
syneet entiseen tapaan muodollisina ja vieroksuvina, niin 
puolueen jäsenistö, jolle sentralismin todellinen olemus on 
jäänyt epäselväksi, ei käsitä, että sentralismia vaativat itse 
toiminnan edut, yhtenäisen johdon tarpeellisuus, vaan kat
soo sen vain muodolliseksi perusteeksi, jonka nojalla valta 
keskitetään harvojen käsiin. Siitä syystä mikään tällainen 
vallankäyttö ei tunnu jäsenistöstä asian vaatimalta toimen-
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piteeltä, vaan heidän demokraattisen itsemääräämisoikeu
tensa mielivaltaiselta loukkaamiselta, siis vallan väärinkäy
töltä, jäsenenemmistöön kohdistuvalta päällystön väkival
lalta.

Työläinen on saanut koko elämänsä ajan kokea päällys
tön valtaa ja pakotusta. Hänen työvoimansa ostajan ja hä
nen välisestä muodollisesta sopimuksesta huolimatta, 
oikeamminkin juuri noiden muodollisten suhteiden vuoksi 
kaikkinainen työkuri ja työnjohto, yksinpä teknisesti vält
tämätönkin, on tuntunut hänestä vihollisen harjoittamalta 
pakotukselta, hänen persoonallisuuteensa kohdistuvalta des
poottiselta määräilyltä. Hän ei kykene erottamaan yhteis
kunnallisesti välttämätöntä, kaikessa tarkoituksenmukai
sessa tuotannossa tarpeellista työnjohtotehtävää tämän 
tehtävän kapitalistisesta muodosta, nimittäin sorrosta ja 
riistosta, sillä sellainen tehtävä esiintyy kapitalistisessa 
yhteiskunnassa vain mainitussa muodossa. Nämä perusko
kemukset ja niiden lisäksi kaikki poliittisesta sorrosta saa
dut kokemukset aiheuttavat sen, että työmies suhtautuu 
omassakin järjestössään kielteisesti ja epäluuloisesti vallan 
keskittämiseen. Niinpä se, että johtajat ajavat tahtonsa läpi 
käskyjen avulla heille annettujen muodollisten valtuuksien 
perusteella, tuntuu työläisistä silloin, kun he eivät ole sel
villä niiden tarpeellisuudesta, virkavaltaiselta pakotukselta, 
epäoikeudenmukaiselta harvainvallan käytöltä.

Sentralisaatio ja tiukka puoluekuri kommunistisessa 
puolueessa eivät ole tietenkään ristiriidassa työläisten etu
jen kanssa, vaan ne ovat päinvastoin välttämättömiä heidän 
vallankumouksellisten luokkaintressiensä toteuttamiseksi. 
Mutta työläinen ei tajua elävästi tätä tarkoitusta eikä vält
tämättömyyttä niin kauan kuin hänen suhteensa johtavaan 
puolue-elimeen pysyvät pelkästään muodollisina. Sen vuoksi 
kysymys tehtävien tarkoituksenmukaisesta keskittämisestä 
näyttää hänestä siltä, kuin kysymyksessä olisi vallan kes
kittäminen.

Puolueen jäsenet tietävät vallan hyvin, että kaikki 
vastuunalaisissa toimissa olevat toverit ovat joko suoranai
sesti tai välillisesti heidän itsensä valitsemia eikä heillä ole 
mitään muistuttamista kyseistä vaalitapaa vastaan, parem
paa he eivät voi ajatellakaan; kaikki tunnustavat, että puo
lueen edustajakokoukselle, joka on päättänyt saattaa voi
maan uuden, sentralisaatioon perustuvan järjestyksen, kuu
luu ylin päätösvalta puolueasioissa. Voimaan saatettu sent-
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ralismi tuntuu heistä siitä huolimatta käytännössä virka
valtaiselta painostukselta, jota vastaan kapinoi niin prole
taarin vaistomainen demokraattisuus kuin pikkuporvaril
lisen intellektuellin individualismikin. Rettelöinti johtaa 
taisteluun ja hajaannukseen. Taistelu saattaa johtaa jouk
koesiintymisiin ja erottamisiin. Nämä sisäiset hankaukset 
heikentävät puoluetta, ja  yläportaan virkavaltaistuminen 
vain voimistuu.

Oppositio vastustaa virkavaltaisuutta puolueessa myös 
valtakysymyksen pohjalta, mikä ilmenee taisteluna harvain
valtaa vastaan sekä kaikkien jäsenten »tasavertaisen vallan» 
puolesta, ts. muodollisen demokratian puolesta. Tämä 
taistelu ei suuntaudu kuitenkaan yksinomaan harvojen val
taa, vaan myös harvojen funktioita vastaan, ts. ei ainoas
taan muodollista sentralismia, vaan myös työnjaon vaati
maa sentralismia vastaan. Siinä ei ole mitään ihmettelemis
tä, sillä puoluejohtajat eivät ole osanneet suorittaa sentra- 
lisaatiota siten, ettei se tuntuisi pelkältä autokratian voi
maansaattamiselta puolueessa, kun taas oppositio ylittää 
tiedottomasti kaikki näkymättömät logiikan rajat. Taistel
lessaan puoluebyrokratiaa vastaan se hyökkää myös tar
peellista puoluetehtävien keskittämistä vastaan, kaikkea 
johtoa, kaikkea lujaa järjestystä ja kuria vastaan.

Sanalla sanoen oppositio esiintyy anarkistisena oppo
sitiona.

Anarkismi on työväenliikkeessä virkavaltaisuuden vas
takkainen kohtio. Ne ovat toinen toisensa seurauksia. Muo
dollinen järjestödemokratia ei voi hävittää enempää vir
kavaltaisuutta kuin anarkismiakaan, sillä nämä kehittyvät 
porvariston perisyntinä nimenomaan sen pohjalla. Organi
satorinen sentralisaatio, ts. pyrkimys varman johdon luomi
seen, ei voi siitä syystä saavuttaa koskaan tarkoitustaan, 
jos se pohjaa yksinomaan muodolliseen demokratiaan. For
malistiset sentralisoijat yrittävät tosin hävittää anarkian 
puolue-elämästä, tehdä iopun hillittömästä hyödyttömästä 
mielivallasta. Mutta tuloksena heidän virheellisistä menet
telytavoistaan on päinvastoin vain erimielisyyden ja anar
kian lisääntyminen.

Legaalisen tai illegaalisen puolueen johtoelimen virka
valtaistuminen ei vielä merkitse, ettei se voisi yrittää toimia 
radikaalisen vallankumouksellisesti. Voi tietysti, mutta kos
ka se ei löydä tietä vallankumouksellisen proletariaatin 
sydämeen, se ei keksi muuta keinoa kuin blanquilaisen sa-
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laliittoilun ja »putschismin». Silloin kun kommunistisen 
puolueen johtomiehet eivät vielä ole varsinaisesti virkaval- 
taistuneet, mutta eivät myöskään ole missään elimellisessä 
yhteydessä vallankumouksellisiin työväenjoukkoihin, he 
ovat hyvin suuressa vaarassa viehättyä tähän halpahintai
seen, vahingolliseen ilotulitukseen vakavan vallankumouk
sellisen toiminnan asemesta.

Työväenliikkeessä joudutaan myös muille harhapoluille, 
jollei kyetä saamaan elimellistä yhteyttä joukkoihin. Vir- 
kavaltaisuuden suoranaisena vastakohtana on doktrinääri- 
nen lahkokuntaisuus eli doktrinäärinen radikalismi. Huo
lellisemmin tarkasteltuna lahkokuntaisuus osoittautuu kui
tenkin todellisuudessa useimmiten virkavaltaisuuden 
läheiseksi sukulaiseksi, sen nuoremmaksi veljeksi. Sekä 
byrokraatti että lahkokuntalainen saattavat käyttää menes
tyksellisesti kykyjään vain eristäytyessään vajaakykyisten, 
syntisten proletaarien maailmasta. Byrokraatti pitää jokais
ta kansliamääräystään ja lahkokuntalainen jokaista puh
dasoppista dogmiaan siinä määrin moitteettomana ja pyhä
nä, etteivät he niiden työläisvallankumouksellisten suhteen, 
jotka eivät ole vielä täysin tajunneet tuota pyhyyttä, tunne 
muuta »vallankumouksellista menetelmää» kuin lähettää 
heidät ikuiseen helvetin kadotukseen. Siitä kuitenkin hyötyy 
porvarillinen helvetti eikä proletaarinen vallankumous.

Aikakauslehti »Kommunistitleski 
Internatsional», 1921, n:o 17
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



VENÄJÄN JOHDOLLA

MAAILMAN PROLETARIAATIN 
VALLANKUMOUSARMEIJA

Pääoma oli vielä kymmenen vuotta sitten rajattomasti 
maailman valtias. Venäjä oli Euroopan santarmi, kansojen 
vallankumousliikkeiden pelätin, omistavien luokkien her
ruuden tukipylväs kaikkialla maailmassa.

Nyt työ ja pääoma ovat jakaneet keskenään vallan 
maailmassa. Kuudes osa maapallosta kuuluu Sosialististen 
Neuvostotasavaltojen Liitolle, joka on kapitalistisen maail
man tuntuva vastapaino ja proletariaatin maailmanvallan
kumouksen varma tukikohta.

Proletariaatin maailmanvallankumouksella on sitä pait
si jokaisessa kapitalistisessa maassa oma toimiva armeijan
sa: Kommunistisen Internationaalin osastot eli jaostot ja 
työväenluokan ammatilliset ym. joukkojärjestöt, jotka ovat 
kommunististen puolueiden suoranaisen vaikutuksen alai
sia. Kapitalismilla on tosin vielä huomattavasti enemmän 
voimia kuin Kominternillä. Mutta sen sijaan proletariaatin 
maailmanvallankumouksen voimanlähteet ovat verratto
masti runsaammat. Proletariaatin vallankumouksen poten
tiaalisina ja  osittain vielä siteissä olevina voimina voidaan 
pitää paitsi kapitalististen maiden työväenluokan huomat
tavaa enemmistöä, myös kokonaisia kaupungin pikkupor
variston proletarisoituneita kerroksia ja maaseudun prole
taarisia ja pikkuporvarillisia kerroksia. Aasian ja Afrikan 
sorrettujen kansojen kansalliset vapausliikkeet toimivat
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lisäksi tärkeänä voimana Euroopan proletariaatin vallan
kumousliikkeen kannalta.

Tämä voimien jako samoin kuin niiden etenevän liik
keen suunta on tunnusmerkillisintä nykyiselle historian- 
kaudelle, jonka alkuna oli 10 vuotta sitten imperialistinen 
maailmansota ja jatkona Venäjän vallankumous, vallanku
mouksellinen valtataistelu Suomessa, Saksassa, Tsekkoslo
vakiassa, Unkarissa, Italiassa ja  monissa muissa maissa, 
interventio ja taistelu Neuvosto-Venäjää vastaan, Kreikan 
ja  Turkin sota, irlantilaisten vapaustaistelu, Ruhrin työläis
ten kamppailu, Aasian kansojen moninaiset vallankumouk
selliset vapausliikkeet jne. jne.

Se on ollut kapitalistisen järjestelmän taloudellisen, so
siaalisen ja valtiollisen hajaannuksen syvenemisestä johtu
neiden sotien ja vallankumousten kausi. Konkreettisessa 
muodossa ei vielä ole nähtävissä, mihin päättyy tämä kapi
talismin aikakauden viimeinen, neljäs jakso, joka on seu
rannut kolmea edellistä jaksoa: 1) merkantilismia, 2) libe
ralismia ja 3) imperialismia, mutta tämän ajanjakson 
yhteentörmäysten tulos on kuitenkin täysin varma: prole
tariaatin diktatuurin pystyttäminen maailman mitassa.

Se juuri onkin Kommunistisen Internationaalin perus- 
tunnus. Proletariaatin diktatuurin, josta Marxilla oli nerok
kaan tarkka ennakkonäkemys, Lenin asetti Venäjän bolse
vikkien taistelutunnukseksi, ja Venäjän vallankumoukselli
sen proletariaatin joukot toteuttivat sen käytännössä hänen 
johdollaan. Kommunistisen Internationaalin syntyessä pro
letariaatin diktatuuri oli jo toteutettu Venäjällä neuvosto
vallan muodossa. Sen ansiosta Kommunistinen Internatio
naali ei ottanut perustunnustaan enää teoreettisista ennak
konäkemyksistä, vaan Venäjän proletariaatin käytännös
tä. Tästä seikasta samoin kuin uuden ajanjakson koko luon
teesta johtui, että vallankumouksellinen vallanottoajatus 
sai Kommunistisessa Internationaalissa aivan toisen mer
kityksen kuin mikä sillä oli ollut joskus aikaisemmin kan
sainvälisessä liikkeessä. Se oli ollut niin I:stä kuin II:stakin 
Internationaalista vain propagandakeino, jota paitsi II In
ternationaalissa sen miltei yksinomaisena tarkoituksena oli 
palvella parlamentaarista vaalikamppailua ja parlamentaa
risten puolueiden lujittamista. Kommunistisesta Interna
tionaalista proletariaatin diktatuurin toteuttaminen ei ole 
enää propagandistinen aate, vaan hyvin tärkeä käytännön 
tehtävä, jonka eräs sen jaostoista on jo ratkaissut yhdessä
58



maassa, missä asiaa kehitetään edelleen sosialismin suun
taan. Muissa maissa kommunistiset puolueet valmistelevat 
jokapäiväisellä taistelullaan tämän tehtävän ratkaisua.

Siten Kommunistisen Internationaalin tarkoituksena on 
jo alusta pitäen ollut muuttua vallankumoukselliseksi tais- 
telujärjestöksi, luokkasotapuolueeksi, jonka pyrkimyksenä 
on porvarillisen valtiokoneiston hävittäminen, proletariaa
tin diktatuurin pystyttäminen ja  sosialismin ja  kommunis
min toteuttaminen.

INTERNATIONAALIN VENÄLÄISET 
RAKENTAJAT

Koska Venäjän proletariaatti on nykyvaiheen maail
manhistoriallisessa taistelussa edennyt muita maita pitem
mälle ja  luonut ensimmäisen voittoisan sosialistisen työ- 
väenvaltion, Venäjän Kommunistinen Puolue on joutunut 
alun pitäen esittämään johtavaa osaa Kommunistisessa In
ternationaalissa.

VKP:n johtava osa, jota riveissämme kukaan ei ole aset
tanut koskaan kyseenalaiseksi, ei perustu yksinomaan Ve
näjän vallankumouksen arvovaltaan, vaan myös VKP:n 
omaan arvovaltaan ja siihen, että tämän puolueen johtavalla 
kantajoukolla on edellytyksiä koko kansainvälisen liikkeen 
johtamiseen. Yksikään puolue ei ole verrattavissa Kommu
nistisen Internationaalin venäläiseen osastoon, mitä tulee 
jäsenten vallankumoukselliseen menneisyyteen, kokemuk
sen' runsauteen ja sankarilliseen kestävyyteen, samoin kuin 
johtavan kantajoukon marxilaiseen kaukonäköisyyteen ja 
tämän kantajoukon tähän asti noudattaman linjan oikeel
lisuuteen.

Tässä suhteessa oli tietenkin suuri merkitys Leninille 
ominaisella hyvin' suurella johtotaidolla. Se ei ilmennyt vain 
siinä, mitä hän itse teki välittömästi Venäjän ja kansain
välisen liikkeen johdon hyväksi ja mikä on osaksi jäänyt 
meille perinnöksi hänen koottujen teostensa muodossa, vaan 
myös siinä, että hän kasvatti kantajoukon niin Venäjän 
kuin kansainvälisenkin liikkeen johtoa varten. Venäläiset 
johtavat toverit, joilla on ollut onni osallistua Leninin rin
nalla Venäjää koskevien ja kansainvälisten kysymysten 
ratkaisuun niin suurten voittojen vuosina kuin myös maan
alaisen toiminnan ja maanpakolaisuuden aikoina, ovat
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tämän tavallaan ainutlaatuisen kasvatuksen ansiosta saa
vuttaneet miltei korvaamattoman etevämmyyden poliitti
sessa johtotaidossa. Kommunistisella Internationaalilla on 
näin ollen Venäjän johtavassa kantajoukossa, VKP:n 
KK:ssa, monipuolisesta vallankumouksellisesta kokemuk
sesta, marxilaisesta ajatusrikkaudesta ja koetelluista joh- 
tajavoimista koostunutta pääomaa, joka vastaa täydellises
ti Kommunistisen Internationaalin historiallisia tehtäviä. 
Saatamme tässä vain toistaa samaa, mitä on sanottu VKP:n 
25-vuotispäivälle omistetussa Toimeenpanevan Komiteam
me ulkomaalaisten jäsenten vetoomuksessa: »Venäläisten 
toverien johtava toiminta Kommunistisessa Internationaa
lissa on ylpeytemme».

Viholliset ja luopiot esittivät aikoinaan syytöksen, että 
Komintern palvelee Neuvosto-Venäjän maailmanpoliittisia 
pyrkimyksiä. Jos tämä olisi totta, me kaikki katsoisimme 
sen olevan meille kiitokseksi ja  kunniaksi. Jokainen kom
munisti hyväksyy ilolla tehtäväkseen antaa tuntuvaa apua 
ensimmäiselle sosialistiselle neuvostotasavallalle. Valitetta
vasti me olemme vielä kaukana siitä.

Kuinka usein Neuvosto-Venäjä onkaan ollut muiden 
maiden työläisten todellisen avun tarpeessa! Viimeksi mai
nitut eivät ole kuitenkaan voineet tehdä mitään todella tun
tuvaa. Ulkomaiset jaostomme ovat olleet siihen vielä liian 
heikkoja. Mitä saattoivat tehdä englantilaiset, amerikkalai
set ja ranskalaiset toverit estääkseen hallitustensa rikolli
sen intervention? Eivät juuri mitään. Mitä saattoivat tehdä 
puolalaiset toverit Puolan hallituksen armeijan hyökätessä 
ryöväämään Neuvosto-Venäjää v. 1920 ja  sitten sodan alet
tua? Eivät juuri mitään. Puolan proletariaatti oli niihin ai
koihin siinä määrin voimaton, ettei se pystynyt auttamaan 
enempää itseään kuin Neuvosto-Venäjääkään. Viimeksi 
mainittu sai luottaa vain omaan nyrkkiinsä torjuessaan lu
kemattomien vihollisten päällekarkauksia. Kominternin 
ulkomaiset jaostot pystyivät vain yhdessä suhteessa anta
maan tiettyä suoranaista apua Neuvosto-Venäjälle. Sitä oli 
nälkää näkevien avustaminen v. 1922.

Me emme tietenkään unohda uhrautuvaista taistelua, 
jota kommunistit kävivät Neuvosto-Venäjän puolesta Sak
sassa, Puolassa, Ranskassa, Italiassa ja  Balkanilla. Me em
me unohda ranskalaisten merisotilaiden urheaa käyttäyty
mistä Odessan edustalla. Unohtumattomaksi jää se, että 
kommunistien toiminnan tuloksena muodostunut Neuvosto-
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Venäjälle myötämielinen Tsekkoslovakian, Ranskan, Eng
lannin, Amerikan työväenjoukkojen innostus myötävaikut
ti huomattavassa määrin Ententen interventioyritysten 
raukeamiseen. Olen hyvin ylpeä voidessani todeta, että suo
malaisten valkobandiittien hyökätessä Aunukseen ja  Karja
laan suomalaiset sotakoululaisemme pystyivät mainehik- 
kaasti auttamaan hyökkäyksen torjumista ja että samaan 
aikaan itse Suomessa työläiset korottivat äänensä Neuvosto- 
Venäjän puolesta valkoisesta terrorista huolimatta (monet 
toverimme ovat vielä tänäkin päivänä vankilassa siitä syys
tä). On kuitenkin myönnettävä, että suomalaisten toverien 
tehtävä oli paljon helpompi kuin puolalaisten tehtävä v. 
1920. Voitaisiin mainita vielä monia esimerkkejä ulkomaa
laisten toverien, esim. latvialaisten ja eestiläisten, reaalises
ta avusta pienempien tehtävien täytössä.

Kaikki tämä on otettava huomioon todetessamme, että 
kapitalististen maiden kommunistiset puolueet olivat kui
tenkin niinä varhaisina vuosina vielä liian heikkoja anta
maan välittömästi kyllin tuntuvaa apua Venäjän vallanku
mouksen pelastamiseksi.

Kommunistista Internationaalia perustettaessa venäläi
set johtavat toverit tiesivät hyvin, ettei VKP:n ole odotet
tava apua nuorelta kansainväliseltä järjestöltä, vaan sen on 
pikemminkin annettava monien vuosien ajan apua ulko
maisille jaostoille. Siitä huolimatta he pyrkivät päättävästi 
rakentamaan sitä. Ennen muuta tov. Lenin. Tämä ajatus oli 
jo kauan askarruttanut häntä. Jo pari vuotta aikaisemmin, 
heti helmikuun kumouksen jälkeen hän vaati eri maiden 
vallankumouksellisten työväenjärjestöjen yhdistämistä 
uudeksi Internationaaliksi. Mutta mitä olisi voitu tehdä sil
loin? Muiden maiden valveutuneet vallankumoukselliset 
voimat olivat liian vähäiset ja hajanaiset. Oli odotettava 
uuden Internationaalin voimien kypsymistä. Neuvostoval
lan olemassaolon ensimmäinen vuosi synnytti useita pieniä 
kommunistisia puolueita ja innosti eräät muut uudistamaan 
itsensä Venäjän bolsevikkien mukaisiksi. Sen vuoden jätti
läismäiset lykkäämättömät tehtävät estivät VKP:n johta
jia ajattelemasta kansainvälistä kongressia. Vasta vuoden 
lopulla, kun neuvostovalta sai lyhyen hengähdystauon Pu
naisen Armeijan voitettua tsekkoslovakialaiset ja Saksan 
imperialismin kukistuttua, Lenin saattoi ryhtyä uudelleen 
toteuttamaan rohkeaa haavettaan — luomaan järjestöä, 
jonka tuli suorittaa proletaarinen maailmanvallankumous.
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Neuvostovallan olemassaolo ei ollut niihin aikoihin vielä 
läheskään turvattu. Odotettavissa oli uusi pitkällinen tais
telu eikä suinkaan taistelun loppuminen. Se ei kuitenkaan 
antanut johtaville venäläisille tovereille aihetta lykätä In
ternationaalin perustamista. Se päinvastoin kannusti sitä 
kiirehtimään. Uusi Internationaali oli joka tapauksessa luo- 
taval Siitä piti tulla kaikki myrskyt ja järkytykset kestävä 
kivijalka, oli mikä oli. Sen tarkoituksena oli muo
dostua siksi graniittikallioksi, jolle ihmiskunta rakentaisi 
pysyvän luokattoman ja orjuutuksesta vapaan valta
kunnan.

En tiedä, oliko tovereilla näin runollinen käsitys asias
ta. Tuskinpa. Hehän olivat ja ovat kaikki par excellence 
materialismin kannattajia. Yksi asia on kuitenkin varma: 
en ole vielä koskaan nähnyt esimerkillisempää, yhtä vuo
renvarmaa uskoa omaan vallankumousaatteeseen. Erin
omainen aate, perusteltukin, jopa tieteellisesti perusteltu
kin, on kuitenkin vain aate. Venäjän vallankumous oli to
della suurta ja raskasta, murehdittavaa ja ilahduttavaa, 
paljonlupaavaa ja epävarmaa todellisuutta. Mutta proletaa
rinen maailmanvallankumous oli toistaiseksi vain kaukaista 
sarastusta. Ja silti Venäjän vallankumouksen johtajat, nuo 
poliitikot, jotka pyrkivät aina ja kaikessa pohjaamaan eh
dottomaan reaalisuuteen, kiinnittivät toiveensa pikemmin
kin suuren tulevaisuuden sarastukseen kuin konkreettiseen 
todellisuuteen. Jätän tiedonhaluisten nuorten teoreetikko
jen tehtäväksi saattaa tämä mitä suurin vallankumouksel
linen idealismi asianmukaiseen loogiseen yhteyteen histo
riallisen materialismin opin kanssa, joka tietenkin on eh
dottoman oikea teoria.

Tämä ei yleensäkään ollut ainoa eikä viimeinen tapaus, 
jolloin kansainväliset edut muodostuivat määrääviksi Ve
näjällä. Viittaan vain Saksan vallankumouksellisen kriisin 
voimistumisen yhteydessä suoritettuun vuoden 1923 syksyn 
suurkokeeseen. Venäläisten tovereiden kansainvälinen soli
daarisuus on nähdäkseni jotain aivan erikoislaatuista. Se 
on heillä veressä. Ja kun ilmaantuu nöyräselkäisiä tietovii
saita variksia raakkumaan, että Internationaalin intressit 
ovat riippuvaisia Ulkoasiain kansankomissariaatin intres
seistä, niin sellaiset ovelat huviministerit ovat todellakin 
homeerisen naurun arvoisia.
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ENSIMMÄISET VAIHEET

Kommunistisen Internationaalin mahtava kasvu osoitti 
pian, että venäläiset toverit eivät olleet rakennelleet ilma- 
linnoja maaliskuussa 1919. Oltuaan perustamisvaiheessaan 
pikemminkin idean kuin kansainvälisen järjestön tapainen, 
se muuttui parissa vuodessa todella maailmanjärjestöksi, 
jolla oli elinkykyisiä jaostoja kaikissa kapitalistisissa mais
sa ja kaikissa maanosissa.

Nämä kaksi Kominternin rakentamiseen kulunutta vuot
ta olivat kansainvälisessä mitassa suurten vallankumouk
sellisten joukkoyhteenottojen aikaa. Tämä eri maissa ko
honnut ensimmäinen vallankumousaalto laski v. 1920, ja 
kapitalismi sai mahdollisuuden vetää henkeä ja aloittaa 
vastahyökkäyksensä. Kumpikin etappi muodostui Kommu
nistiselle Internationaalille systemaattiseksi peruskoulu- 
kurssiksi poliittisessa opiskelussa, joka ei tapahtunut tieteel
lisissä tutkimuslaitoksissa eikä laboratorioissa, vaan poliit
tisen taistelun areenalla kaikissa maissa.

Kommunististen puolueiden johtotoiminnan merkitys ja 
luonne proletaarisessa vallankumouksessa oli tärkeintä, mi
tä Kommunistinen Internationaali näinä oppivuosina tutki 
VKP:n johdolla (enemmän tai vähemmän menestykselli
sesti). Opintietä ei ole vielä tosin kuljettu loppuun: kypsy- 
neimmilläkin jaostoillamme on vielä paljon tekemistä tässä 
suhteessa. Mutta huomattava perusta on jo olemassa: kaik
ki jaostot ovat hyväksyneet tältä osalta bolsevismin peri
aatteet. Näiden periaatteiden oikeasta soveltamisesta käy
dään edelleenkin keskustelua, ja  tokkopa tuo keskustelu 
koskaan loppuu kokonaan kapitalistisessa ympäristössä, 
mutta itse periaatteita ei aseteta kyseenalaisiksi. Tämä 
merkitsee ensiksikin, että kommunististen puolueiden on 
pyrittävä johtamaan konkreettisesti ammatillista liikettä, 
tehdaskomiteoiden toimintaa ja kaikkea vallankumouksel
lista työväenliikettä, samoin kuin kaikkia järjestymättö
miä työtätekeviä joukkoja ja toiseksi on suoritettava sent- 
ralisaatio itse puolueessa ja luotava luja johtava ydin
joukko, joka nojaa kaikkien järjestöjen ja  eri jäsenten 
yhteistoimintaan ja  jolla on elimellinen yhteys koko puo
lueen jäsenjoukkoihin.

Kuten tunnettua ensimmäinen vaihe erosi linjansa puo
lesta huomattavasti toisesta. Kummassakin tapauksessa lin-
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jän määräsivät vaiheen historiallinen luonne ja  Ko
minternin edessä oleva ajankohtainen strateginen pääta
voite.

Ensimmäisessä vaiheessa tehtävänä oli kommunistisen 
liikkeen poliittinen ja organisatorinen itsenäistyminen ja 
muotoutuminen. Tässä suhteessa oli ennen muuta sanou
duttava jyrkästi irti oikeistolaisesta reformistisesta ja op
portunistisesta sosialismista. Viimeksi mainitun periaatteel
liset perusteet — muodollinen eli »aito> demokratia — jou
tuivat jyrkän arvostelun kohteeksi ja paljastettiin kapita
listisen valtion perusteiksi, ts. siksi perustaksi, joka teki 
mahdolliseksi sovitteluhenkisen yhteistoiminnan vastaval
lankumouksen voimien kanssa. II Internationaali ja  sa
malla Amsterdamin ammattiyhdistysliiton huippukerros 
leimattiin petturijoukkioksi, joka oli vastavallankumouksen 
palveluksessa. IIV2 Internationaalin johtomiehistä riivittiin 
armotta kaikki näennäisen vallankumouksellisuuden vii- 
kunanlehdet. Omissa riveissä pyrittiin erikoisesti periaat
teiden selvyyteen, johdonmukaiseen sentralisaatioon ja 
rautaiseen puoluekuriin.

Toisessa vaiheessa tuli keskeiseksi tehtäväksi työväen
puolueiden enemmistön valloittaminen. Tämä vaati ensiksi
kin sanoutumaan selvästi irti lahkokuntaisista ja anarkisti
sista virtauksista ja osoittamaan joukoista eristäytymisen 
vaaran. Toiseksi se antoi aihetta ryhtyä soveltamaan laa
jalti yhteisrintamataktiikkaa, joka on mitä tärkein taistelu- 
menetelmä taisteltaessa työläisjoukkojen luottamuksesta ja 
vastustettaessa reformististen ja opportunististen (samoin 
kuin anarkististen ja syndikalististen) työväenjohtajien 
vaikutusta. Tähdennettiin, että oli ryhdyttävä neuvottelui
hin työväenjärjestöjen vihamielisten huippumiesten kanssa, 
mutta pidätettävä samalla itselle oikeus heidän vapaaseen 
arvosteluun ja paljastamiseen työväenjoukkojen keskuu
dessa. Omissa riveissä huomio kohdistettiin enimmäkseen 
siihen, että vallankumouksellinen dogmaattisuus oli hedel
mätöntä, että oli käytettävä oikeita taistelumenetelmiä ja 
esitettävä työväenjoukkojen välittömistä tarpeista johtuvia 
tunnuksia ja  osittaisvaatimuksia ja vihdoin kohotettava 
koko puolueen aktiviteettia.

Nämä olivat kaksi toisistaan eriävää linjaa, jotka olivat 
silti yhteydessä toisiinsa. Niitä ei voida ymmärtää oikein 
erillisinä, vaan ainoastaan tässä keskinäisessä yhteydessä. 
Niiden erilaisuutena oli se, mikä missäkin tapauksessa
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asetettiin etualalle, kun taas niiden keskinäinen yhteys 
juontui perustaksi otettujen periaatteiden samuudesta.

Ja mikä on tulos?
Tuloksena on ensiksikin jaostojemme karaistuminen ja 

kommunistisen liikkeen voimistuminen eri maissa, toiseksi 
vallankumouksen siemen, joka kypsyy laajoissa joukoissa, 
mutta itää vasta myöhemmin. Laadullista kasvua on havait
tavissa poikkeuksetta kaikissa jaostoissamme. Määrällistä 
kasvua ei ole ollut toisen etapin aikana (vuoden 1921 jäl
keen) kaikissa jaostoissa; joissakin on jopa todettavissa 
tiettyä laskua, kuten Saksassa, Italiassa, Bulgariassa ja 
Norjassa. Norjassa ei kuitenkaan ole tapahtunut itse asiassa 
taantumista, vaan kommunistien rivit ovat pikemminkin 
lujittuneet; näennäinen lasku johtui pääasiassa siitä, että 
Kominternillä oli siellä alussa suuri osasto, joka enimmältä 
osaltaan ei ollut vielä kommunistinen puolue, ja todellinen 
kommunistinen puolue syntyi tämän osaston helmasta hil
jattain. Kolmen muun maan suhteen on väliaikainen mää
rällinen pieneneminen selitettävissä sillä, että valtiovalta on 
häätänyt puolueet maan alle. Väliaikainen illegaalisuus ja 
tilapäiset tappiot ennen vallanottoa ovat vallankumoukselli
siin työväenpuolueisiin nähden pikemminkin sääntö kuin 
poikkeus. Ne me olemme ottaneet huomioon alusta pitäen, 
eivätkä ne ratkaise luokkataistelun kohtaloa. Ratkaiseva 
merkitys on proletariaatin enemmistön nopeutuvalla vallan- 
kumouksellistumisella.

Proletariaatin vallankumouksellistuminen on tällä haa
vaa tietenkin varsin eriasteista eri maissa. Toisin ei voisi 
ollakaan. Esim. Skandinaviassa tämän prosessin tulokset 
eivät voi tietenkään millään olla samanlaisia kuin sano
kaamme Saksassa tai Puolassa. Laajojen työväenjoukkojen 
valveutuminen ei tapahdu kapitalistisen ympäristön talou
dellisesta ja poliittisesta rakenteesta riippumattomasti. Työ- 
väenjoukkoja yhdistävät tuohon ympäristöön tuhannet nä
kymättömät langat, jotka pitkien aikojen kuluessa kutou
tuvat niiden ajatuksissa todelliseksi porvarillisten harhaku
vitelmien ja ennakkoluulojen hämähäkinverkoksi, mikä 
estää luokkatietoisuuden heräämistä. Viimeksi mainittu ei 
voi vapautua tuosta verkosta ennen kuin kapitalistinen 
järjestelmä on ravistunut ja ränsistynyt siinä määrin, että 
verkon langat alkavat katkeilla.

Nuo harhakuvitelmat ja ennakkoluulot yksityisomistuk
sesta, rahasta, vapaakaupasta, valtiosta, laillisuudesta, de-
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mokratiasta, uskonnosta ja kansakunnasta pesivät vielä 
tänäkin päivänä melko pysyvästi Amerikan ja Skandina
vian, samoin kuin Englannin ja Ranskan työläisten tajun
nassa, kun taas esim. Saksassa ja Puolassa verkon langat 
ovat suurimmalta osaltaan katkottu, joten siellä on nyt 
oikeamminkin ajan kysymys, milloin luokkavihan purkaus 
polttaa tuon verkon viimeisetkin riekaleet työmiesten 
tajunnasta.

Pankaamme kuitenkin merkille, että työväenluokka ei 
ole pysynyt yhdessäkään kapitalistisessa maassa ideologi
sessa suhteessa sellaisena, jollainen se oli 10 vuotta sitten. 
Työväenluokan keskuudessa on kaikkialla käynnissä voi
makas vallankumouksellinen valveutumisprosessi, ja  tähän 
raivattuun uudismaahan putoaa Kominternin siemen. Me 
olemme horjumattoman varmoja tulevasta sadonkorjuusta, 
mutta emme odota sitä kaikkialla ensi kesäksi. Proletaari
sen maailmanvallankumouksen jättiläismäisessä muovautu- 
misprosessissa ei eloa korjata samana vuonna kun kylve
tään.

Eri asia on, olemmeko osanneet kylvää siemenemme 
kaikkialla oikealla tavalla. En luule, että agitaatio- ja propa- 
gandamenetelmämme, joukkotaistelumenetelmistämme pu
humattakaan, olisivat kaikkialla tarkoitustaan vastaavasti 
harkittuja. Venäläiset marxilaisuuden praktikot ovat pohti
neet vielä viime vuosinakin varsin seikkaperäisesti menet
telytapoja agitaatio- ja propagandatyössä. En ole varma, 
ovatko toverimme muissa maissa pohtineet kyllin perusteel
lisesti tätä tärkeää kysymystä ja eivätkö he luota tässä 
suhteessa, esim. ammattiyhdistystoiminnassa, liian usein 
yksinomaan vaistoonsa, mikä ei anna meille mitään takeita 
siitä, että agitaatiotyömme saavuttaa joukkojen keskuudessa 
aina sille asettamamme tarkoituksen.

Kerrassaan erikoinen merkitys on oikealla suhtautumi
sella talonpoikaistoon. Siinä suhteessa kommunisti, joka 
ei tunne talonpoikaisten elämänoloja eikä mentaliteettia 
eikä ole löytänyt oikeaa menettelytapaa, voi päätyä aivan 
päinvastaiseen tulokseen kuin on pyrkinyt.

Yleensä katsoen kaikki osastomme eivät ole omaksuneet 
marxilaista kantaa talonpoikaistoa koskevassa kysymykses
sä eivätkä ole ymmärtäneet sitä, että vähävaraisin talonpoi- 
kaisto on saatava vallankumouksellisena taistelutoverina 
työväenluokan puolelle — kuitenkin niin, että viimeksi 
mainittu säilyttää johtoaseman käsissään, mikä on ollut
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Venäjän puolueen huomattavimpia aloitteita Kommunisti
sessa Internationaalissa. Tehtävähän ei ole helppo, talon
poika on talonpoika, kun taas työläiset ovat vielä liian usein 
vanhan työväenliikkeen ammattikuntahengen läpitunkemia.

Niin on asianlaita osaksi kansallisuuskysymyksenkin 
suhteen. Tällä haavaa näyttää vielä puuttuvan monista 
jaostoista se VKP:n monipuolisen ja  menestyksellisen käy
tännön perusteella tuntemamme päättävä, rohkea, vallan
kumouksellinen asennoituminen kaikkien sorrettujen kan
sallisuuksien ehdottoman itsemääräämisoikeuden tunnusta
misen kaimalle, mikä johtuu varmuudesta, että viimeksi 
mainitut vapautuvat ennakkoluuloistaan pikemmin, jos ne 
vapautetaan kaikesta sorrosta ja pakotuksesta. Monet jaos
tomme (Englanti, Puola, Tsekkoslovakia, Jugoslavia, Ro
mania ym.) voivat luottaa varsin huomattavaan vaikutusval
tansa ja voimiensa kasvuun, mikäli ne ryhtyvät voimaperäi
seen, tahdikkaaseen ja rohkeaan toimintaan kansallisuusky
symyksen alalla.

Välittömästi tämän yhteydessä on otettava järkevästi 
huomioon ja samalla hälvennettävä tahdikkaasti ja  rohke
asti ne oman hallitsevan kansakunnan pikkuporvaril
listen (ja osaksi myös proletaari-) joukkojen nationalistiset 
ennakkoluulot, joita fasismi yrittää käyttää vastavallan
kumouksellisiin tarkoituksiinsa. Saksan Kommunistinen 
Puolue on esimerkkinä siitä, kuinka menestyksellisesti voi
daan paralysoida fasistien demagogian vaikutus tässä suh
teessa.

Saksan, Puolan ja Bulgarian viimekesäiset ja -syksyiset 
tapahtumat aloittivat luokkataistelun uuden vaiheen kan
sainvälisessä liikkeessä. Englannissa havaittava edistys on 
epäilemättä yhteydessä työväenhallituksen perustamiseen. 
Useimmissa maissa tätä edistystä ei ole vielä tapahtunut tai 
sitten uuden kauden ääripiirteet eivät ole ainakaan vielä 
hahmottuneet. Kyseisen kauden ensimmäinen rynnäkkö 
Saksassa ja Bulgariassa ei antanut meille voittoa, vaan aino
astaan arvokasta, mutta kalliiksi käynyttä kokemusta. Se 
oli kuitenkin vain esinäytös eikä loppukohtaus.

Kommunististen puolueiden tehtävät tulevat tietysti 
olemaan tänäkin kautena vielä varsin erilaisia. Joissakin 
maissa, ennen muuta Saksassa, on päiväjärjestyksessä jo 
taistelu vallasta. Toisissa maissa niiden ensivuoroisena 
tehtävänä on vielä työväenluokan enemmistön saaminen 
johtonsa alaiseksi (esim. Ranskassa, Italiassa, TSekkoslova
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kiassa ja Norjassa^; kolmansissa taas oh pyrittävä muutta
maan kommunistinen puolue todella kommunistiseksi jouk- 
kopuolueeksi (Englanti, Amerikka, Ruotsi, Itävalta jne.); 
neljänsissä on suoritettava vasta alustavaa kommunistista 
propaganda- ja agitaatiotyötä jne. Samalla näyttää siltä, 
että uusikin kausi muodostuu luonteeltaan pääasiallisesti 
yhtäläiseksi, nimittäin sen luontoiseksi, että taistelu tulee 
olemaan kireämpää ja rajumpaa kuin edellisellä kaudella. 
Vastaavasti saattaa muuttua myös Kominternin yleinen 
linja. Saksaan nähden on jo tehty käännös päätöksissä, 
jotka Kominternin Toimeenpaneva Komitea hyväksyi syys
kuussa 1923 ja tammikuussa 1924 (»Taistelu vallasta», 
»Yhtenäisyys alhaalta »).

Voimme todeta joka tapauksessa, että kolmannen vai
heen alkaessa Kommunistisen Internationaalin voimavarat 
ja valmius ovat huomattavasti suurempia, kuin mitä ne 
olivat toisen kauden alussa. Se on todella muodostunut pro
letaarisen maailmanvallankumouksen armeijaksi.

e n e m m ä n  jä r je s t e l m ä l l is y y t t ä  
TOIMINTAAN!

Kuten jo mainitsin, kaikissa Internationaalimme jaos
toissa on havaittavissa laadullista kasvua. Se on totta. Mutta 
meistä ei ole niinkään tärkeää tietää tämä kuin se, missä 
on vielä parantamisen varaa.

Puhuttaessa VKP:n vaikutuksesta Internationaaliimme 
haluaisin huomauttaa, että jaostojemme olisi pyrittävä joh
tavassa puoluetyössään hieman suurempaan järjestelmälli
syyteen.

Sikäli kuin tiedän, tov. Lenin teki työtä varsin järjestel
mällisesti, ja myös VKP:n KK toimii tiettyä järjestelmää 
noudattaen. Tässä leniniläisessä toiminnan järjestelmälli
syydessä on varmasti kaikille muille kommunistisille puo
lueille paljon hyödyllistä varteen otettavaa. Samalla kun 
sivuutan muodollisen puolen havaitsen tässä toiminnan jär
jestelmällisyydessä seuraavat peruskohdat:

1) Informoinnin järjestäminen ja tilanteen arviointi.
2) Strategisen tavoitteen määritteleminen.
3) Toimintatavan osoittaminen ja toimenpiteiden suun

nittelu tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
4) Toimenpiteiden täytäntöönpanon valvonta.
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Älkää, hyvät toverit, pelästykö kovin tätä kaavaa, sillä 
tarkoitukseni ei ole suinkaan toiminnan kaavoittaminen, 
vaan ainoastaan systematisointi. Kaikki edellä mainitut 
momentit esiintyvät tietenkin alinomaa puolueemme joka
päiväisessä toiminnassa, mutta eivät kuitenkaan kyllin tie
dostetussa ja kyllin systematisoidussa muodossa.

Oikeiden ratkaisujen ja pätevän johdon ensimmäinen 
edellytys on luotettava informointi. Tunnettua on, miten 
huolellisesti, kärsivällisesti ja  hellittämättömästi tov. Lenin 
keräsi mahdollisimman luotettavaa ja kaikinpuolista aineis
toa kysymyksistä, jotka vaativat häntä tekemään tiettyjä 
ratkaisuja. Hän jos kuka osasi kysellä ja tiedustella. Hän 
korosti artikkeleissaan moneen kertaan hyvin järjestetyn 
informoinnin tarpeellisuutta. Me emme suotta tunne Toi
meenpanevan Komitean sihteeristössä alinomaa omantun- 
nontuskia sen johdosta, ettemme ole kyenneet tähän iaen- 
nessä järjestämään kunnolla tietojen toimittamista jaostois
ta Toimeenpanevalle Komitealle. Tämä on epäkohta, joka 
on poistettava päättävästi yhteisvoimin. Tämä edellyttää 
tietenkin myös sitä, että eri puolueet parantavat omasta 
puolestaan tietojen kokoamista.

Tässä ei ole paikallaan puhua lavealti marxilaisesta ti- 
lannearvioinnista, joka sinänsä on kokonainen tiede. Järjes
telmän tarpeellisuus tällä alalla on ilman muuta selvä.

Kohdissa 2—3 osoitettujen momenttien mukaisen tilan
nearvion perusteella määritellään niin sanottu linja. Se 
seikka, että liikkeessämme puhutaan kaikkialla linjasta ja 
tunnustellaan sitä, todistaa jo sinänsä marxilaisen ajat
telun tason huomattavaa kohoamista. Tässä suhteessa asiat 
olivat melko huonolla tolalla ennen sotaa sosialidemokraat
tisissa puolueissa, jotka kerskuvat niin kovin marxilai
suudellaan. Eivätkä ne taida olla paremmalla tolalla nyt
kään.

Poliittisen linjan määrittely ei ole yksinkertainen juttu, 
vaan kokonainen toimintakompleksi, ja systematisointi 
alkaa juuri siitä, että suoritetaan tämän kompleksin tietyn
lainen jäsentely. Linja määritellään usein ilman muuta 
siten, että osoitetaan yksi (tai muutama) lähitehtävä, jota 
paitsi ei tehdä mitään eroa heti toteutettavien toimenpitei
den ja sen todellisen tarkoitusperän välillä, johon noilla 
toimenpiteillä pyritään (jota paitsi tähän tavoitteeseen joh
tavia keinoja pohditaan joko sivumennen tai ei pohdita lain
kaan). Tällöin sekoitetaan varsin usein strategisen tavoitteen
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kanssa se, mikä on ohjelmallisten vaatimusten sisältönä. 
Esitetään esim. ehdotuksia ja vaatimuksia, jotka luonteensa 
puolesta kuuluvat toimintaohjelmaan (esim. 8-tuntinen 
työpäivä, työläisten ja omalla työllään elävien talonpoikien 
vapauttaminen rasituksista ja verotuksesta, työttömien val
tion vakuutus, tuotannon saattaminen työväen valvontaan, 
armeijan ja laivaston päällikkökunnan valinnallisuus jne.). 
Mikä on puolueen tehtävä tässä suhteessa? Tuon ohjelman 
toteuttaminenko? Eipä tietenkään. Sen tehtävä on taistele
malla tämän ohjelman toteuttamisen hyväksi saavuttaa 
muita tarkoitusperiä, saada esim. ammattiyhdistysten jäse
nistön sosialidemokraattinen osa meidän puolellemme, vetää 
talonpoikaisto proletariaatin taistelurintamaan, ottaa työt
tömien liikkeen johto puolueen käsiin, nopeuttaa teollisuus- 
proletariaatin aktiivisimman osan vallankumouksellistumis- 
ta, aiheuttaa kuohuntaa armeijassa ja laivastossa jne. 
Tällaiset tai samantapaiset tavoitteet voivatkin olla strate
gisia tavoitteita. Kenties jotkut näistä vaatimuksista onnis
tutaan sitten taistelussa ja työssä todella ajamaan läpi tai 
kenties yhtäkään niistä ei saada läpi — se on samantekevää 
tai sillä ei ainakaan ole ratkaisevaa merkitystä. Ratkaisevaa 
on se, saavutetaanko asetettu strateginen tavoite vai ei.

Ilman tietoisesti asetettua strategista tavoitetta linjan 
määritteleminen on umpimähkäistä tunnustelua eikä takaa 
sitä, että kyseinen linja on todella oikea marxilaiselta kan
nalta katsoen. Siten jätetään huomion ulkopuolelle juuri 
se, minkä pitäisi olla tärkeintä vallankumouksellisille marxi
laisille. Meidän täytyy aina olla tietoisia siitä, mikä on tule
van toimintamme todellinen tarkoitus. Meidät erottaa kaiken 
maailman sokeista poliitikoista juuri se, ettemme harrasta 
mielemme mujcaan ehdonvaltaisia improvisaatioita, vaan 
pitäen lähtökohtanamme marxilaista, ts. tieteellistä, tilan
nearviota asetamme tietoisesti jonkin reaalisten mahdolli
suuksien puitteissa olevan ja vallankumouksen etujen mu
kaisen tavoitteen ja yritämme sen saavuttaa. Aivan eri asia 
on, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja eri asia on myös niiden tunnusten laati
minen, jotka esitämme joukoille tehdäksemme niihin sel
laisen vaikutuksen ja antaaksemme liikkeelle sellaisen 
sysäyksen, jotka auttavat saavuttamaan asetetun strategi
sen tavoitteen.

Olisi mielestäni hyödyllistä tarkastella tätä kysymystä 
hieman lähemmin (erottaen tällöinkin keskeinen, suuntaa
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antava tarkoitusperä oheisista ja osittaisista tarkoitusperis
tä) sekä havainnollistaa valaisevilla Kominternin Toimeen
panevan Komitean toimintaa koskevilla esimerkeillä yllä 
esitettyjä teoreettisia väitteitä, mutta minun täytyy rajoit
tua huomauttamaan näin abstraktisesta että linjan määritte
lyssä tarvitaan suurempaa järjestelmällisyyttä. Toivokaam
me, ettei ole kaukana se päivä, jolloin strategisten tavoit
teiden tietoinen marxilainen asettelu yleistyy ja muodostuu 
säännöksi Kommunistisen Internationaalin riveissä, samalla 
kun pidetään rajat tarkoin selvinä niin oikealta kuin va
semmaltakin puolen.

Suuremman järjestelmällisyyden aikaansaaminen jo 
hyväksyttyjen päätösten täytäntöönpanossa ei ole puolueille 
mikään uusi tehtävä. Siihen suuntaan on toimittu jo kauan. 
Tokkopa kukaan kiistänee sen viimeisen neuvon, jonka 
Lenin antoi kapitalististen maiden kommunistisille puolueil
le IV maailmankongressissa: teidän tulee omaksua tietty 
osa venäläisten kokemuksesta.

Lenin piti erikoisen tärkeänä puolueen kaikkien jäsenten 
aktiviteetin järjestelmällistä kohottamista, jokaisen jäsenen 
vetämistä mukaan jokapäiväiseen puoluetyöhön. Lenin 
katsoi tämän aktiviteetin puutteen »kapitalististen maiden 
kommunististen puolueiden suurimmaksi epäkohdaksi». 
Niille asetettuja ja vain osaltaan täytettyjä organisatorisia 
vaatimuksia ovat mm. kommunististen solujen perustami
nen kaikkiin tuotantolaitoksiin, puolueen jäsenten osallistu
minen mahdollisimman laajassa mitassa puoluekirjallisuu- 
den levittämiseen ja kommunistisen lehdistön avustamiseen, 
työläisnaisten ja nuorison vetäminen mukaan säännölliseen 
vallankumoukselliseen toimintaan. Näitä tehtäviä täytet
täessä pidettäköön ohjeena Venäjän kokemusta, ei jäljit
telyn vuoksi, vaan sen soveltamiseksi kunkin maan erikoi
suuksia vastaavasti.

Säännöllisen jokapäiväisen puoluetoiminnan lisäksi Ve
näjän puolueesta on otettava oppia myös keskitettäessä voi
mia toteuttamaan käytännössä kyseisen ajankohdan tiettyjä 
kiireellisiä tehtäviä ja johdettaessa joukkoesiintymisiä. Kyp
syneinkin osastomme, Saksan Kommunistinen Puolue, osoit
ti hiljattain valitettavaa kyvyttömyyttä tällä alalla. Seuraa- 
valla kerralla se selviytyy siitä paremmin.

Ja vihdoin puoluetehtävien täytön järjestelmällinen val
vonta, joka niin ikään on varsin olennainen, momentti 
Leninin »järjestelmässä».
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Edellä sanottu ei tietenkään koske ainoastaan puolueen 
keskuskomiteaa, vaan kaikkia johtavia puolue-elimiä, jopa 
pienimmänkin solun johtokuntaa, ja  jossain määrin myös 
yksityisiä puolueen jäseniä.

KOHTI VOITTOJA

Me olemme siirtymässä kauteen, jolloin opiskelu on tär
keintä, Lenin sanoi syksyllä 1922 tarkoittaen niin ulkomaa
laisia kuin venäläisiäkin tovereita. Internationaalilla koko
naisuudessaan on vielä paljon opittavaa. Todistaako tämän 
tosiasian tunnustaminen heikkouttamme? Luulen sen päin
vastoin todistavan voim aam m e. Kysykääpä vannoutuneilta 
vihollisiltamme, rauhoittaako tämä heitä. Vielä kymmenen 
vuotta sitten he tunsivat itsensä niin varmoiksi, etteivät 
katsoneet fasistiosastoja tarpeellisiksi taistelussa meitä 
vastaan. Nykyään on jalosukuisimpienkin tyhjäntoimitta
jien ja rikkaimpienkin riistäjähämähäkkien pakko aseistau
tua kiireestä kantapäihin. Nämä herrat pelkäävät meitä. Ja 
mitä paremmin me opimme johtamaan vallankumousta, 
sitä enemmän heidän täytyy meitä pelätä.

Kapitalistinen maailma ei kykene selviämään nykyisestä 
kriisistään. Se yritti selviytyä siitä turvautumalla rikokseen, 
jota suurempaa maailma ei ollut koskaan aikaisemmin 
nähnyt, imperialistiseen maailmansotaan, jonka tuloksena 
oli kuitenkin vain kapitalistisen järjestelmän pohjimmai
sen perustan järkkyminen, vain sen hajoamis- ja luhistumis- 
prosessin nopeutuminen. Ranska, joka 10 vuotta sitten oli 
Euroopan rikkain pankkiiri, ei enää kykene selviytymään 
veloistaan ja saa kauhukseen nähdä, miten kultafrangit 
muuttuvat vähitellen arvottomiksi paperipalasiksi. Englan
nin, tuon ylpeän maailmanvaltiaan, on pakko päästää val
lan ruoriin ilveilijäsakki, joka sanoo itseään työväenhalli- 
tukseksi ja aikoo kansainvälisessä työväenliikkeessä kärsi- 
mänsä vararikon jälkeen tehdä toistamiseen vararikon, tällä 
kertaa Brittiläisen imperiumin ruorissa ollessaan. Entinen 
Saksan valtakunta on nykyään epätoivon partaalle saatet
tu kerjäläinen. Kapitalistisen Euroopan otsaan on painettu 
väistämättömän tuhon kohtalokas leima.

Sosialipetturien II Internationaalin on täytynyt miltei 
kaikissa maissa muuttaa porvarillisen demokratian naa
miaishuvit avoimeksi pääoman diktatuurin palvelukseksi,
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IIV2 Internationaali lienee niin ikään joutunut hiiden tuut
tiin, koska sitä jostain syystä ei näy syntisessä maailmas
samme. Etuoikeutettu työläisaristokratia häviää nopeasti 
maan päältä. Lähenee aika, jolloin vararikkoutunut pääoma 
ei kykene edes ruokkimaan orjiaan, puhumattakaan enää 
niiden lahjomisesta.

Proletaarisen vallankumouksen suurimpana sisäisenä 
jarruna on ollut työläisten aivoihin pesiytynyt pelkurimai- 
nen ennakkoluulo: »Me emme voi voittaa, se on mahdoton
ta». Venäjän proletariaatti on osoittanut, että se on mah
dollista ja miten se on mahdollista.

Sen vuoksi hegemonia on siirtynyt kansainvälisessä 
työväenliikkeessä Venäjän proletariaatille, niin kauaksi 
aikaa, kuin on tarpeellista, jotta se voisi suorittaa historial
liset suurtehtävänsä proletaarisessa maailmanvallanku
mouksessa. Suurimman tehtävän lankeaminen Venäjän 
proletariaatille johtuu siitä asemasta, mikä Venäjällä on 
Itää ja Länttä yhdistävänä siltana: Venäjän proletariaatin 
tulee olla yhdistämässä Lännen proletaarista vallanku
mousta ja Idän kansojen kansallista vapausliikettä.

Komintem on oppiva VKP:n johdolla voittamisen taidon. 
Se on proletariaatin maailmanvallankumouksen armeija, 
joka ei vielä ole voittanut. Mutta se voittaa.

Aikakauslehti »Kommunistitseski 
Internatsional», 1924, n:o 1
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



YHTEENVEDOT VKPrssä ESIINTYNEESTÄ 
OPPOSITIOSTA

Kommunistisen Internationaalin V kongressi on aset
tunut täydellisesti VKP:n Keskuskomitean kannalle 
sen taistellessa oikeistolaisen puolueopposition edustamaa 
näkökantaa vastaan ja hyväksynyt tätä kysymystä koske
vat VKP:n XIII puoluekonferenssin ja  XIII puolue-edusta
jakokouksen päätökset.

Tärkeää on, että tämä VKP:n historian episodi, jossa 
koko Kommunistiselle Internationaalille on sangen paljon 
opittavaa, tulisi sen riveissä laajalti tunnetuksi, selitetyksi 
ja oikein ymmärretyksi.

1. OPPOSITION MUODOSTUMINEN UUDEN 
TALOUSPOLITIIKAN AIKANA

Sen jälkeen kun VKP oli suorittanut vaikean käänteen 
sotakommunismista uuteen talouspolitiikkaan ja eliminoi
nut riveistään »työläisopposition»* puoleksi syndikalistiset 
ja puoleksi anarkistiset poikkeamat, se joutui keskittämään 
huomionsa pääasiassa siihen, että voitettaisiin taloudellinen

* »Työläisoppositio» — puolueenvastainen, anarko-syndi ka listinen 
ryhmä VKP(b):ssä, muodostui 1920. Päätöslauselmassaan »Syndikalis- 
tisesta ja anarkistisesta poikkeamasta puolueessamme» puolueen X 
edustajakokous tuomitsi »työläisopposition» julistaen sen katsomukset 
»täydelliseksi luopumiseksi marxilaisuudesta ja kommunismista» ja 
katsoi, että anarkosyndikalististen aatteiden propagoiuti ei sovi yhteen 
VKP (b) :n jäsenyyden kanssa. Toim. huom.
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rappio ja kulttuurielämän sekasortoisuus, jota esiintyi kaik
kialla maassa sodan, intervention ja vastavallankumouksen 
hyökkäysten raskaana jälkiseurauksena. Tämän suuntaista 
työtä jouduttiin suorittamaan poikkeuksellisen vaikeissa 
olosuhteissa, ankarassa kamppailussa raskaan viljakadon 
aiheuttamaa nälänhätää vastaan ja kapitalistimaiden har
joittaman taloudellisen boikotin alituisessa puristuksessa. 
Samalla heräsi jälleen eloon pikkuporvaristokerros, jolle 
neuvostovallan täytyi myöntää väliaikaisesti tietty vapaus 
yrittäjäntoimintaan. Tämän pikkuporvariston keskuudessa 
iti luonnollisen lainmukaisesti pikkuporvarillinen ideologia, 
jonka toiveena politiikan alalla oli muodollisen demokratian 
voimaansaattaminen ja siten proletariaatin diktatuurin 
heikentäminen.

Tämä ideologia oli poliittisesti voimaton niin kauan kuin 
se ei kyennyt saamaan jalansijaa työväenliikkeessä. Kom
munistisen puolueen oikealla siivellä alkoi kuitenkin ilmetä 
pyrkimyksiä tehdä poliittisia myönnytyksiä pikkuporvaril
liselle ideologialle. Niitä tuntui olevan varsinkin »demo
kraattisen sentralismin» ryhmällä, johon kuului etupäässä 
eräitä neuvostokoneiston huippumiehiä. Tätä vastustivat 
jyrkästi Keskuskomitea ja puolueen huomattava jäsenenem- 
mistö. KK piti horjumattomasti suuntanaan proletariaatin 
diktatuurin lujittamista ja jatkuvaa kehittämistä.

Sitkeä toiminta johti vähitellen, joskin hitaasti maan 
tuotantovoimien kasvuun. Tuotannossa toimivien työläis
joukkojen deklassoituminen lakkasi ja vaihtui sosiaaliseen 
nousuun. Samanaikaisesti kohosi työväenluokan kulttuuri- 
taso ja lisääntyi sen aktiivisuus. Tämä loi tarpeelliset edel
lytykset, jotka tekivät mahdolliseksi vetää uusia, entistä 
laajempia työläiskerroksia mukaan aktiiviseen puolue- ja 
neuvostotyöhön. Tämä proletaarisen demokratian todellinen 
kehittäminen, joka ei heikentänyt millään tavoin proleta
riaatin diktatuuria tai sen kommunistista johtoa, oli juuri 
sen entisen bollevistisen linjan noudattamista, jota Leninkin 
oli johdonmukaisesti ajanut.

Kyseistä linjaa noudattaessaan VKP:n KK joutui viime 
syksynä seuraavanlaatuisiin vaikeuksiin: toisaalta ei ollut 
vielä mahdollisuutta ryhtyä välittömästi talouselämän ter
vehdyttämistä tarkoittaviin ratkaiseviin toimenpiteisiin 
(ennen muuta rahanuudistukseen), joilla olisi luotu varma 
pohja laajemman puolueensisäisen työväendemokratian pe
riaatteiden voimaansaattamista varten; toisaalta ei voitu
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myöskään lykätä tuonnemmaksi työväendemokratian laa
jentamista puolueessa antautumatta vaaraan, että aktiivi
seen toimintaan kypsät työväenjoukot joutuvat huomaa- 

. matta puolueen vaikutuksen ulkopuolelle. VKP:n KK päätti 
ryhtyä viivyttelemättä demokratisoimaan puolue-elämää 
noudattaen kuitenkin tarpeellista varovaisuutta ja vasta 
huolellisen valmistelun jälkeen.

Samaan aikaan puolueensisäinen oppositio ryhtyi hyök- 
käilemään puolueen KK:ta vastaan. Opposition ydinosana 
oli entinen »demokraattisen sentralismin» ryhmä ynnä 
joukko muita tovereita, joiden pyrkimykset puolue oli tor
junut jo aikaisemmin. Oppositio kirjoitti ensin Keskuskomi
tealle kirjeitä, joita levitettiin myös puolueen jäsenjoukko- 
jen keskuuteen, ja aloitti sitten järjestelmällisen kampan
jan ennen muuta opiskelevan nuorison keskuudessa, Mos
kovan järjestössä ja sitten myös muualla.

Esittäen äärimmäisen pessimistisen kuvan niin maan 
talouden tilasta kuin myös puolueen sisäisestä tilanteesta 
oppositio koetti todistaa, että kummassakin suhteessa olem
me syvän kriisin kynnyksellä ja että kaikki johtuu kerras
saan virheellisestä KK:n johtotoiminnasta.

Ettei tämä ollut vain pelkkä opposition tilapäisen pa- 
niikkimielialan ilmaus, kävi täysin selvästi ilmi siitä, miten 
oppositio reagoi puolueen sisäistä järjestöelämää koskevaan 
päätöslauselmaan, jonka KK oli hyväksynyt yksimielisesti 
5. joulukuuta. Sen jälkeen kun päätöslauselma, jonka piti 
ilmentää myös Trotskin mielipidettä, oli saatettu julkisuu
teen, hän esiintyi julkisesti syyttäen jyrkkäsanaisesti koko 
puoluekoneistoa. Sitten Moskovassa, varsinkin armeijan 
puoluesoluissa ja sotilasoppilaitoksissa alkoi KK:ta vastaan 
kamppailu, jollaista ei oltu nähty ennen VKP:n historiassa. 
Kävi silminnähtävästi ilmi, ettei opposition huolena ollut 
oikaista KK:n toimintalinjaa, vaan että keskittämällä kaik
kien puolueenjäsenten huomion puolueensisäisen demokra
tian tunnukseen oppositio pyrki käyttämään tuota tunnusta 
ryhmäkuntansa tarkoituksiin ja syrjäyttämään vanhan 
leniniläisen kaartin edustajat puolueen johdosta.

2. PUOLUEEN REVISIO

Opposition käymässä kamppailussa oli puolueen sisäi
seen tilanteeseen nähden kolme pikkuporvarilliselle poik
keamalle tyypillistä piirrettä.
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1. KK:n ja puolueen nauhojen bolSevististen kaaderien 
saattaminen huonoon valoon. Lähtökohtana tämänsuuntai
sissa ponnistuksissa oli se, että Trotski vertasi VKP:n leni
niläisiä kaadereita erilaisten sosialidemokraattisten puoluei
den vanhoihin kaadereihin, jotka rappeutuivat lopulta so- 
sialipettureiksi. Tuskinpa koko Kommunistisessa Interna
tionaalissa lienee ketään, joka katsoisi jossain määrin pe
rustelluksi moisen vihjaavan viittauksen VKP:n vanhan bol- 
Sevistisen ydinjoukon mahdolliseen rappeutumiseen. Oppo
sitio unohti, että lokakuun voiton puolueen luonut vanha 
kaarti on koko Kominternin ylpeys. Kommunistisen liikkeen 
etujen mukaista ei ole sen arvovallan hävittäminen, vaan 
päinvastoin työläisten lisääntyvä luottamus koeteltuihin 
johtajiinsa.

2. Puolueen asettaminen puoluekoneiston vastakohdaksi. 
Pikkuporvarilliselle asennoitumiselle luonteenomaisella ta
valla oppositio kuvasi puoluekoneiston yleensä byrokratian 
olennoitumaksi. Tämä merkitsi ensiksikin sentralismin vas
tustamista puolueessa ja toiseksi puolueen yhtenäisyyden 
vaarantamista.

Oppositio vaati ravistamaan kauttaaltaan koko puolue
koneistoa ylhäältä alas asti demokraattisten vaalien kautta, 
mikä olisi merkinnyt tietenkin puoluekoneiston hajotta
mista. Puoluekoneistoa arvosteltiin siten, kuin se ei olisi 
ansainnut todellakaan mitään muuta kuin pelkästään hajot
tamista. Perinteellinen bolsevistinen rautainen kuri syr
jäytettiin viehättymällä muodollisen demokratian lumous- 
voimaan. Opposition esimerkki kurin rikkomisesta ja ryh- 
mäkuntatoiminnasta oli erikoisen vaarallinen sen aseman 
vuoksi, joka VKPillä oli hallitsevana ja  monopolisesti le
gaalisena puolueena.

Leninin perusoppi, että kommunistinen puolue on eli
mellisesti eheä, lujarakenteinen, täysin yhdenmukaisesti 
toimiva kone, vaihdettiin opposition ryhmäkuntaideologias- 
sa monenkirjavien suuntavirtausten ja ryhmittymien demo
kraattiseen konglomeraattiin.

3. Pyrkimys lisätä puolueessa opiskelevan nuorison vai
kutusvaltaa työläisten vaikutusvallan voimistamisen ase
mesta.

Todellisen proletaarisen puolueensisäisen demokratian 
lujittamiseksi oli ennen muuta ryhdyttävä kahteen toimen
piteeseen, joihin nähden KK otti tehdäkseen aloitteen: en
siksikin oli korotettava huomattavasti proletaaristen aines
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ten toäärasuhdetta puolueessa ottamalla puolueeseen jou
koittain uusia jäseniä työpenkin ääressä työskentelevien 
työläisten keskuudesta (Leninin kuoleman edellä proletaa
risia aineksia oli puolueessa korkeintaan 52 prosenttia ja 
niistä vain noin neljännes oli ruumiillisessa työssä tuotanto
laitoksissa) ; toiseksi oli saatava puolueen työläisjäsenet ak
tiiviseen puoluetyöhön. Keskuskomitea pani näin ollen, ku
ten Leninkin oli aina tehnyt, pääpainon siihen, että puo
lue olisi luonteeltaan proletaarinen ja  että sen politiikka 
olisi työpenkin ääressä työskentelevien työläisten tarkistet
tavissa. Oppositio päinvastoin etsi politiikan ilmapuntaria 
muilta mailta. Se puhui mahtipontisesti »nuorison» oikeu
desta taistella »vanhuksia» vastaan. Käytännössä tämä mer
kitsi sitä, että ryhmäkuntataisteluun vedettiin puolueeseen 
kuuluvan opiskelevan nuorison keskuudesta kokemattomia 
ja horjuvia aineksia, jotka eivät ole vielä vapautuneet por
varillisen ideologian jäänteistä, koska niillä ei ole tuotan
nossa työskentelevien proletaarien kokeneisuutta eikä käy
tännöllisen puoluetyön pitempiaikaista tuntemusta.

3. KOMMUNISTISEN PUOLUEEN JOHTAVAN 
OSUUDEN KIISTÄMINEN

»Demokraattisen sentralismin» ryhmän tendenssinä on 
jo useita vuosia ollut enemmän tai vähemmän näkyvästi 
valtiokoneiston vapauttaminen puolueen ohjauksesta. Puo
lue on jo aikaisemmin torjunut Leninin johdolla tämän pik
kuporvarillisen tendenssin, joka suuntautuu sitä leniniläistä 
periaatetta vastaan, että kommunistisen puolueen tulee 
esittää johtajan osaa proletariaatin diktatuurin aikana. Nyt, 
kun yritetään saattaa Keskuskomitea huonoon huutoon ja 
taistellaan puoluekoneistoa vastaan, on tämäkin tendens
si tullut jälleen näkyviin.

KK ja KKK ovat vastustaneet byrokratismia valtioko
neistossa supistamalla ja yksinkertaistamalla järjestelmäl
lisesti koneistoa, asettamalla kommunisteja ja puolueeseen 
kuulumattomia työläisiä pikkuporvarillisten virkamiesten 
tilalle, saattamalla valtiokoneiston kaikilta osiltaan valvon
nan alaiseksi, ja suorittamalla todella tätä valvontaa. Sel
lainen on ollut Leninin viitoittama suunta byrokratismin 
vastustamisessa. Puolueen oikeisto-oppositio ei kuitenkaan 
ole pitänyt byrokratismin alkujuurena »demokraattisten»
78



valtiönvirkamiesten kontrolloimatonta isännöintiä, vaan 
päinvastoin johtavia puolue-elimiä ja  puolueen valvontaa, 
mitkä puolestaan ovat omiaan hävittämään byrokratismia.

Niin valtiokoneistossa kuin myös sen ulkopuolella ole
vissa pikkuporvarillisissa piireissä opposition ryhmäkunta- 
taistelu käsitettiin proletariaatin diktatuurin toivotun de
mokraattisen heikentämisen merkiksi. Oli täysin selvää, 
että koska tulevaisuudessa oli odotettavissa kommunistisen 
puolueen hajaannus, tämä olisi merkinnyt samalla hyvin 

. vaarallisen hajaannuksen mahdollisuutta koko proletariaa
tin diktatuurikoneistossa.

4. PUOLUEEN TALOUSPOLITIIKAN 
PIKKUPORVARILLINEN ARVOSTELU

Tässä arvostelussa kuvastui oppositiolle luonteenomai
nen erimielisyys. Osa katsoi paremmaksi vastustaa uutta 
talouspolitiikkaa näennäisen radikaalisella sanahelinällä 
rohkenematta kuitenkaan vaatia uuden talouspolitiikan 
hylkäämistä ja palaamista sotakommunismiin, koska sellai
nen käytäntö olisi ilmeisesti johtanut romahdukseen ja pa
kottanut myöhemmin tekemään entistä suurempia myönny
tyksiä yksityispääomalle. Sitä vastoin opposition toinen, 
vaikutusvaltaisempi osa (Radek) ehdotti suoraan laajenta
maan niitä kansainväliselle pääomalle tehtävien myönny
tysten puitteita, jotka puolue oli asettanut Genovan kon
ferenssin aikana. Keskuskomiteaa moitittiin myös sen joh
dosta, että se pitää nykyään kiinni aktiivisesta kauppata
seesta suosien vientiä ja vastustaa valtion teollisuuden kehi
tyksen etujen vuoksi ulkomaista tavarainterventiota jne.

Tästä opposition talousopista ei ole tosin jäänyt jäljelle 
mitään, mutta sen poliittinen merkitys oli siinä, että jokai
nen yritys toteuttaa sitä käytännössä olisi tehnyt suoraan 
tai välillisesti proletariaatin diktatuurin säilyttämisen mah
dollisuudet vaikeammiksi tai epävarmemmiksi. Oppositio 
väheksyi varsinkin omista taloudellisista suunnitelmistaan 
johtuvaa vaaraa, joka uhkasi proletariaatin diktatuurin 
turvaamiselle niin välttämätöntä työväenluokan ja  talon
poikaisjoukkojen liittoa. Yksinpä niinkin suurellinen vaati
mus kuin teollisuustuotannon kehityksen järkiperäisyys ja 
tarkka suunnitelmallisuus johtui epämarxilaisesta ja mah
dottomasta pyrkimyksestä tehdä talouspolitiikka riippu
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mattomaksi paitsi yleisestä poliittisesta johdosta myös sa
malla kaikista ehdoista, joita reaaliset olosuhteet asettavat 
kaikelle politiikalle. Moisen suunnitelmallisen talouden ko
keilusta ei olisi ollut seurauksena tuotantovoimien kasvu, 
vaan proletariaatin diktatuurin järkkyminen.

5. KESKUSKOMITEA JA KOKO PUOLUE 
PUOLUSTAMASSA LENINISMIN PERUSTEITA

KK ryhtyi päättävästi vastustamaan leninismin tarkistus
ta, johon oppositio pyrki. Vaikka oppositio kuinka yritti 
välttää kysymyksen selvää periaatteellista asettelua, KK:n 
onnistui kuitenkin saattaa taistelu varmalle periaatteellisel
le pohjalle.

KK puolusti puolueen yhtenäisyyden rikkomattomuutta 
ja lujan yhtenäisen puoluejohdon periaatetta, se taisteli puo
lueen proletaarisen luonteen vahvistamisen puolesta sekä 
puoluesentralismin ja tosiproletaarisen demokratian toi
minnallisen yhdistämisen puolesta.

KK piti kiinni siitä, että kommunistisen puolueen tulee 
esittää johtajan osaa proletariaatin diktatuurissa ja että 
erikoisen välttämätöntä on puolueen johto ja  puolueen jä r
jestämä valvonta proletariaatin diktatuurin valtiokoneistoon 
nähden.

KK pyrki lujittamaan puolueen yhteyksiä neuvostoval
taan ja toisaalta kaikkiin proletaarijoukkoihin, sen pyrki
myksenä oli proletariaatin vallan todellinen lujittaminen ja 
kehittäminen läheisessä liitossa talonpoikaisjoukkojen 
kanssa.

KK osoitti niin ikään ne suuret vaarat, joihin opposition 
tosiasiallinen leninismin tarkistamispuuha saattoi johtaa. 
Samalla KK ryhtyi useihin tarmokkaisiin toimenpiteisiin 
torjuakseen nämä vaarat ja turvatakseen leniniläisen linjan 
jatkamiselle välttämättömät edellytykset.

Suurimmat puoluejärjestöt nousivat nopeasti ja  päättä
västi vastustamaan yhdessä KK:n kanssa trotskilaista oppo
sitiota. Tämä kärsi muutamassa viikossa täyden tappion 
kaikkialla maassa. Tammikuun puoluekonferenssissa oppo
sitio tuomittiin miltei yksimielisesti (vain kolme äänesti 
vastaan). Vihdoin toukokuussa XIII puoluekokouksessa 
vahvistettiin yksimielisesti ja täydellisesti KK:n kanta oike
aksi.
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6. PUOLUEEN OIKEAN JOHDON MYÖNTEISET 
TULOKSET

Leniniläisen puoluejohdon täydelliseen voittoon myötä
vaikuttivat huomattavassa määrässä ne suuret menestykset, 
joita KK:n politiikan ansiosta oli saavutettu viime kuukau
sien aikana eri aloilla. Maan taloudellinen tila oli muuttu
nut aivan toiseen suuntaan, kuin oppositio oli ennustanut 
paniikkimielialansa vallassa. Pula, joka johtui teollisuusta- 
varoiden kallistumisesta verrattuna maataloustuotteiden 
alhaisiin hintoihin, voitettiin ilman että puolueen tarvitsi 
tehdä myönnytyksiä ulkomaisen pääoman painostuk
sesta. Valuutta vakautettiin menestyksellisesti vastoin kaik
kia »viisaita» epäilijöitä ja siten luotiin perusta, jolta voi
tiin tervehdyttää edelleen koko kansantaloutta ja  ennen 
muuta kilpailla menestyksellisesti yksityiskaupan kanssa 
sekä saattaa talonpoikaisten välittömät edut sopusointuun 
valtiontalouden ja osuuskuntien kehityksen kanssa.

Samaan aikaan saavutettiin huomattavia tuloksia hallin
to- ja talouskoneiston parantamisessa samoin kuin armeijan 
uudelleenj är j estelyssä.

Loistavimman voittonsa KK sai kuitenkin hankkiessaan 
puolueeseen uusia jäseniä tuotannollisessa työssä olevien 
aktiivisimpien ja poliittisesti valveutuneimpien työmiesten 
keskuudesta. Tämän leniniläisen kutsunnan tuloksena 
puolueeseen virtasi niin valtavan runsaasti työläisten par
haimmistoa, että KK:n alussa asettama tavoiteluku (100 000 
uutta jäsentä) ylitettiin lyhyessä ajassa enemmän kuin kak
sinkertaisesti. Näitä uusia kommunisteja samoin kuin puo
lueeseen kuulumattomia työläisiä kiinnitetään nykyään 
joukoittain aktiiviseen toimintaan neuvostoissa, ammattiyh
distyksissä, osuuskunnissa jne. Puolueen yhteys proletaari- 
joukkoihin on näin ollen lujittunut tavattomasti. Puolueen 
varma ja oikea johto on saavuttanut pysyvästi joukkojen 
luottamuksen. Puolue on horjumattomalla tahdonvoimal
laan lujittanut yhtenäisyyttään. Puolueen kaikkien jäsen
ten aktiivisuus ja tietoisuus on kohonnut huomattavasti. 
Puoluekoneisto on lujittunut, ja puolueen ydinjoukko, sen 
vanha leniniläinen kaarti, on yhtenäisyydessään lujempi 
kuin koskaan aikaisemmin ja nauttii entistä suurempaa 
arvovaltaa.

Puolueen yhtenäisyyttä vaarantanut kriisi on näin ollen
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loppujen lopuksi lujittanut sitä sekä sisäisesti että ulko
naisesti.

Tämä ei ole kuitenkaan missään määrin opposition an
siota. Asia olisi saanut kokonaan toisen käänteen ilman 
KK:n osoittamaa tarmokkuutta ja järkevyyttä. Paitsi sitä, 
että opposition jäsenet puolustivat kerrassaan väärää suun
taa, miltei käsittämätöntä kevytmielisyyttä oli, etteivät he 
ennen esiintymistään ajatelleet lainkaan, mitä kohtalok
kaita seurauksia siitä olisi voinut koitua niin VKP:lle ja 
Venäjän vallankumoukselle kuin myös koko kansainväli
selle kommunistiselle liikkeelle. Mikäli he olisivat ajatelleet 
tätä edes hieman, he olisivat pidättyneet aiheuttamasta 
mainitunlaista kriisiä.

7. KOMMUNISTISEN INTERNATIONAALIN 
SAAMAT OPETUKSET

Opetukset, jotka VKP:n puoluekriisi on antanut Komin
ternille, ovat tärkeitä paitsi Kominternin johtavan puolueen 
kokemuksena, myös välittömästi kansainvälisenä kokemuk
sena. VKP:n sisäinen taistelu herätti voimakasta vastakai
kua monissa muissa kommunistisissa puolueissa, vieläpä 
tuntui hienokseltaan uhkaavan kansainvälinenkin erimieli
syys. Tapaukset, jolloin yksityiset, tavallisesti puolueen 
oikeistosiipeen kuuluvat toverit asettuivat selvästi Venäjän 
puolueopposition puolelle, olivat tosin harvinaisia poikkeuk
sia, mutta sitä useammin oli alussa havaittavissa eri puo
lueissa epäröivää horjuntaa tässä kysymyksessä, mihin 
syynä oli osaksi puutteellinen tiedotustoiminta.

Tämä on opetukseksi Kominternille. Se on tähdentänyt, 
että kaikissa jaostoissa on ryhdyttävä viivyttelemättä tut
kimaan tarmokkaasti ja  suunnitelmallisesti leninismiä. 
Jokaisen yksityisen kommunistin ja koko Kominternin tu
lee tajuta selvästi leninismin merkitys ja sen revidoinnin 
vaarallisuus.

Toisena opetuksena on, että on tajuttava selvästi kom
munistisen puolueen luonne ja osuus proletaarisessa vallan
kumouksessa. Nämä seikat on käsitetty teoriassa oikein, 
joskin melko yleispiirteisesti, mutta liikkeen käytännössä 
ne unohdetaan liian usein. Kapitalistisissa maissa on pereh
dytettävä paremmin puolueen jäseniä VKP:n käytännölli
seen toimintaan, siihen rikkaaseen kokemukseen, jota se
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on hankkinut soveltaessaan Leninin oppia puolueesta. Vii
meksi käydyn sisäisen puoluetaistelun lyhyt episodi saattaa 
tarjota tässä suhteessa paljon opettavaa, niin kielteisten 
kuin myönteistenkin esimerkkien mielessä.

Kommunistinen Internationaali on saanut siis jälleen 
uutta vahvistusta siihen, että sen on pidettävä suuntanaan 
leniniläistä suuntaa ja  sen johtotoiminnan tulee olla leni
niläistä johtotoimintaa.

Kommunistisen Internationaalin maailmankongressi on 
hyväksynyt Saksan ja  Ranskan jaostojen esittämän tunnus
lauseen:

Euroopan ja Amerikan kommunististen puolueiden bol- 
sevisointi!

Ei missään tapauksessa VKP:n epäbolsevisointia!

Aikakauslehti >Kommunistit5eski 
Internatsional», 1924, n:o 7
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



LENININ NEUVOJEN SOVELTAMINEN 
KAPITALISTIMAIDEN KOMMUNISTISTEN 

PUOLUEIDEN ORGANISAATIOTYÖSSÄ

Kommunististen puolueiden bolsevisoiminen ei ole pelk
kä organisatorinen tehtävä. Mutta onko bol§evisoiminen 
myöskin organisatorinen tehtävä? Tarvitaanko organisaa- 
tiotyössä bolSevisointia? Tarvitaan, siitä ei voi olla epäilys
täkään.

Samoin kuin kapitalististen maiden kommunistisella liik
keellä on ollut ja osaksi on vielä nykyäänkin voitettava
naan perinteellinen pikkuporvarillinen nurjamielisyys, jolla 
yleensä suhtaudutaan bolsevistiseen käsitykseen puolueen 
tehtävistä ja luonteesta, niin myös puolue järjestön raken
teen ja työväen keskuudessa suoritettavan puoluetyön leni
niläinen organisaatiometodi kykenee vain vähitellen ja 
työläästi hälventämään vanhalta pikkuporvarilliselta (so
sialidemokraattiselta, ammattikuntahenkiseltä, syndikalisti- 
selta tai anarkistiselta) työväenliikkeeltä perityn nurja
mielisyyden.

Vielä alun toista vuotta sitten käytiin esimerkiksi Ko
minternin Norjan osastossa taistelua niin primitiivisestä 
kysymyksestä kuin että pitääkö puolueen toimia täysin 
itsenäisenä järjestönä, johon jäsenet liittyvät yksilöllisesti, 
vai onko puoluetta pidettävä eräänlaisena ammatillisen jär
jestön poliittisena osastona.

Bolsevistinen näkökanta puoluejohdon sentralisaatiota 
ja puoluekurin organisaatiota sekä kaikkien puolueen jä
senten yhtenäistä esiintymistä koskevissa kysymyksissä on 
ollut tämän tästä kiistan esineenä melkein kaikissa puolueis
samme vielä senkin jälkeen, kun II maailmankongressi
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asetti tämän bolsevistisen kannan Kominterniin liittymisen 
välttämättömäksi ehdoksi. Sisäinen taistelu ei ole kuiten
kaan ollut turhaa. Se on monissa maissa lujittanut voimak
kaasti puoluekuria, puolueen yhtenäisyyttä ja sentralisaa- 
tiota; tässä suhteessa puolueet edustavat nykyään bolsevis- 
tisessa mielessä huomattavasti korkeampaa kehitysastetta 
kuin Kominternin II ja III kongressin aikoina. Se näkyy 
selvimmin Saksan ja Ranskan puolueissa. Kaikissa kapita
listisissa maissa kuitenkin ilmenee puolueittemme kehityk
sessä tässä suhteessa eräitä puutteellisuuksia, jotka voidaan 
poistaa vain vähitellen sitkeällä työllä ja kartuttamalla val
lankumouksellista kokemusta.

Tov. Leninin aloitteesta organisaatiokysymys otettiin 
III maailmankongressin esityslistalle erillisenä kysymyk
senä. Hän piti tärkeänä sitä, että kiinnitettäisiin vakavaa 
huomiota jatkuvaan organisatoriseen »pikkutyöhön» vallan
kumouksellisen puoluetoiminnan eri aloilla. Näiden rivien 
kirjoittaja sai tehtäväkseen laatia ohjekirjelmän alustavan 
luonnoksen.* Suoritin tuon tehtävän osaksi tov. Leninin 
henkilökohtaisten neuvojen, osaksi hänen aikaisemmista 
artikkeleistaan runsain mitoin löytyvien ohjeiden perus
teella. Toveri Lenin kehotti täydentämään luonnoksen mo
nia kohtia, ja minä yhdessä saksalaisen toverin W. Koene- 
nin kanssa tein sen, minkä jälkeen kongressi hyväksyi 
ohjeet tehtyään niihin organisaatiovaliokunnan ehdotuk
sesta eräitä vähäisiä korjauksia. Sillä kertaa tuon päätöslau
selman sisältämät ohjeet kuitenkin jäivät kuolleeksi kirjai
meksi, ja, syy siihen oli itsessään päätöslauselmassa.

Oli erityisen opettavaista, kuinka tov. Lenin arvosteli 
mainittua päätöslauselmaa viimeisessä puheessaan Komin
ternin IV kansainvälisessä kongressissa. Hän mm. lausui: 
»Olen tullut siihen käsitykseen, että hyväksymällä tämän 
päätöslauselman teimme suuren virheen, nimittäin katkai
simme itse itseltämme tien vastaiseen menestykseen.» Mut
ta samalla tov. Lenin silti tähdensi erityisesti, että ulkomaa
laisten tovereiden tulee seurata tuossa päätöslauselmassa 
esitettyjä ohjeita.

Toveri Lenin sanoi, että ulkomaalaisten tulee myös 
ymmärtää se mitä me olemme kirjoittaneet kommunististen 
puolueiden järjestörakenteesta ja minkä he ovat allekirjoit-

* Ks. »Teesit kommunististen puolueiden rakenteesta ja järjestö
toiminnasta», ss. 22—48.
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taneet lukematta ja asiaa käsittämättä. Sen pitää tulla hei
dän ensimmäiseksi tehtäväkseen. Tuo päätöslauselma on 
pantava täytäntöön.

» ...N y t alkavana ajanjaksona on tärkeintä opiskelu», 
Lenin selitti. »Me» (venäläiset — O. K.) »opiskelemme 
yleensä. Heidän» (ulkomaalaisten tovereiden — O.. K.) 
»taas on opiskeltava siinä erikoisessa mielessä, että he voi
sivat todella käsittää vallankumouksellisen työn järjestöpe- 
riaatteet, rakenteen, menetelmät ja sisällön.»

Mikä sitten oli sanotun päätöslauselman virheenä?
Toveri Lenin sanoi, että se on »liian venäläinen», että 

sen »henki on läpeensä venäläinen». Tällä hän ei suinkaan 
halunnut leimata päätöslauselman heikkoudeksi sitä, että 
se esitti venäläisten kokemusta. Ei, hän päinvastoin nimen
omaisesti kehotti ulkomaalaisia tovereita ottamaan todellis
ta oppia Venäjän vallankumouksen kokemuksesta. »Heidän 
on omaksuttava osa venäläisten kokemuksesta.»

»Kuten jo sanoin, päätöslauselma on laadittu mainiosti», 
Lenin selitti, »olen valmis panemaan nimeni sen kaikkien 
50 tai useammankin pykälän alle. Mutta me emme ymmär
täneet, miten meidän on esitettävä venäläiset kokemukset 
ulkomaalaisille. Kaikki, mitä päätöslauselmassa on sanottu, 
on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. Emmekä voi päästä pitem
mälle ellemme tätä käsitä.»

Leniniläisen metodin yhtenä pääsääntönä on, että ohjei
den täytyy aina olla konkreettisia. Toisin sanoen, jokainen 
tehtävä on asetettava määrättyä ajankohtaa ja konkreet
tisia olosuhteita silmälläpitäen.

Leniniläisen metodin toisena sääntönä on, että työ pitää 
mahdollisuuksien mukaan aina keskittää jonkin lähimmän 
päätehtävän suoritukseen (kun on ensin määritelty keskei
nen yleistehtävä ja sen mukaan on sitten suhteutettava kes
kenään eri työalojen perustehtävät).

III kongressin päätöslauselma organisaatiokysymykses
tä ei noudattanut kumpaakaan näistä leniniläisen metodin 
tärkeimmistä säännöistä. Päätöslauselmassa mainitut tehtä
vät olivat sinänsä oikeita ja tarpeellisia, mutta ne oli esitet
ty siten, että niissä sovellettiin samaa — ja niin muodoin 
yhtä epätarkkaa — mittapuuta jokaisen erillisen kapitalis
timaan olosuhteisiin ja jokaisen puolueen ajankohtaisiin 
tehtäviin. Päätöslauselmassa ei määritelty konkreettisesti, 
mitkä noista tehtävistä ovat kaikkein kiireellisimpiä ja en- 
sivuoroisia ja mitkä voidaan suorittaa toisessa vuorossa tai
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vielä myöhemmin. Siinä vain esitettiin teoreettisesti, mil
laisia tehtäviä ylipäänsä saattaa Venäjän bolsevikkipuo- 
lueen kokemusten valossa nousta organisaatiotyön alalla ka
pitalististen maiden puolueiden eteen ennen vallan valtaa
mista.

Päätöslauselma itse asiassa oli organisatorisen bolsevi- 
soinnin teoreettinen ohjelma. Mutta tästä huolimatta pää
töslauselma pyrki antamaan käytännöllisiä ohjeita. Siinä 
oli sen virheellisyys.

Mikä oli ulospääsy tästä umpikujasta, miten saada ulko
maalaiset toverit »omaksumaan osa venäläisten kokemuk
sesta»? Toveri Lenin ei itse kehitellyt tätä kysymystä yksi
tyiskohtaisemmin. Hän lausui vain:

»Miten se tapahtuu, sitä en tiedä. Kenties esimerkiksi 
Italian fasistit tekevät meille suuren palveluksen osoitta
malla italialaisille, etteivät nämä ole vielä kyllin valistunei
ta ja ettei heidän maallaan ole vielä takeita mustasotnia- 
laisia vastaan. Siitä saattaa olla suurta hyötyä. Meidän, ve
näläisten, on niin ikään etsittävä keinoja selvittääksemme 
ulkomaalaisille tämän päätöslauselman perusajatukset. 
Muuten he eivät lainkaan pysty täyttämään tätä päätös
lauselmaa.»

Toveri Leninin mielestä oli siis aloitettava tuon organi
saatio-ohjelman »alkeista» ja yksinpä »alkeidenkin» selit
tämiseksi oli erityisesti »etsittävä keinoja», ilmeisesti kun
kin maan ja kunkin puolueen konkreettisista olosuhteista.

Kominternin käytännöllisessä toiminnassa hyväksyttiin 
sitten ensimmäiseksi organisatoriseksi perustehtäväksi 
puolueiden uudestijärjestäminen tgöpaikkasolujen pohjalta.

Tällöin otettiin lähtökohdaksi se puutteellisuus, joka oli 
kaikissa kapitalistisissa maissa pahimpana esteenä kom
munististen puolueiden yrityksille saada laajat työväenjou- 
kot mukaan vallankumoukselliseen toimintaan, nimittäin 
se, että puolueella ei ollut lujaa järjestöllistä yhteyttä teol
lisuuslaitoksiin. Toveri Lenin opetti aina, että vallanku
mouksellista työtä pitää harjoittaa »siellä, missä on joukko
ja»*; agitaatio-, propaganda- ja organisaatiotyötä on tehtä
vä jatkuvasti ennen muuta tehtaissa. Jokaisen tehtaan täy

* V. I. Lenin kehotti myös selvittämään III kongressin päätöslau
selmassa laajemmin sitä, että on tehtävä joukkotyötä järjestymättö
män, keltaisiin liittoihin (mm. II ja IIV2 Internationaaliin) järjestäy
tyneen proletariaatin sekä ei-proletaciristen työkansan kerrosten kes
kuudessa.
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tyy muodostua meidän linnoitukseksemme. Se ei ollut tär
keää sosialidemokraattiselle puolueelle, jonka tavoitteena 
on ollut etupäässä vaalitaistelu; kokemus osoittaa, että so
sialidemokraattinen puolue on kyennyt erinomaisesti hank
kimaan vaaleissa ääniä alueellisten työväenjärjestöjen 
kautta. Mutta sellaisten järjestöjen avulla ei voitaisi harjoit
taa laajojen joukkojen keskuudessa sitä voimaperäistä agi
taatio-, propaganda- ja organisaatiotyötä, jota tarvitaan 
näiden joukkojen saamiseksi mukaan sellaiseen suureen, 
kaikkien voimien jännitystä vaativaan liikkeeseen kuin val
lankumoustaisteluun. Tämä heikkous ilmeni erittäin ha
vainnollisesti ja  muodostui vakavaksi varoitukseksi Saksan 
vallankumousliikkeessä syksyllä 1923.

Siihen aikaan Saksan puolueen samoin kuin kaikkien 
muidenkin kapitalistimaiden kommunististen puolueiden 
perusjärjestöt olivat vielä pelkkiä alueellisia, teollisuuslai
tosten ulkopuolella toimivia osastoja. Puolueita oli tosin 
kehotettu jo Kominternin II ja III kongressin päätöslausel
missa perustamaan työpaikkasoluja teollisuuslaitoksiin, 
vaikka kysymystä ei silloin vielä asetettukaan siinä muodos
sa, että solut tulisivat (alueellisten osastojen asemesta) 
puoluejärjestön perusyksiköiksi. Tällaisessa, niin sanoak
seni suoranaisessa sääntömääräisessä muodossa tehtävä 
asetettiin vasta vuoden 1924 alussa: solun velvollisuutena 
on periä jäsenmaksuja, hyväksyä uusia jäseniä, solujen 
edustajien tulee valita (vastaavissa konferensseissa) paikal
lis-, piiri- ja  kaupunkikomiteat jne., kuten yleensä tehdään 
Venäjällä.

Oliko tämä muoto oikea? Mielestäni se oli sopiva tapa 
käydä käsiksi asiaan.

Lenin itse ei tietääkseni ole milloinkaan ehdottanut työ
paikkasoluja näin suoranaisessa sääntömääräisessä järjes
tyksessä. Puhuessaan III kongressin edellä soluista hän 
kehotti suoraan harkitsemaan kysymystä vallankumouksel
lisen toiminnan järjestämisen kannalta eikä sääntöjen kan
nalta. On silti mahdollista, että tässä tapauksessa nimen
omaan se sääntömääräinen asu, jossa organisatorinen tehtä
vä asetettiin viime vuonna, on muodollisen täsmällisyytensä 
ja selvyytensä ansiosta osoittautunut tovereillemme kaik
kein ymmärrettävimmäksi. Kokemus osoittaa, että nyt 
työpaikkasolujen perustamistyö on todella ainakin pantu 
alulle monissa maissa ja siellä täällä — Saksassa, Ranskas
sa, Italiassa ja Puolassa — varsin vakavastikin. Siinä ly
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hyessä ajassa, jonka kuluessa tätä uudestijärjestelyä on 
suoritettu, yksikään kapitalistisessa maailmassa toimivista 
puolueistamme ei luonnollisestikaan ole vielä ehtinyt uudis
taa organisaatiotaan työpaikkasoluperiaatteen mukaisesti. 
On luonnollista, että tällainen uudestijärjestely on alussa 
kohdannut myös vastarintaa, kuten sopi odottaakin (tietty 
järjestöllinen vanhoillisuus on otettava työväenliikkeessä 
huomioon tosiasiana, joka ei ole kaikissa suhteissa paha
kaan). Nykyään solujen perustaminen tuntuu sujuvan 
yleensä paremmin kuin aikaisemmin.

Mutta solujen perustammen ja niiden elävä toiminta 
ovat vallan eri asioita. Voimmeko katsoa tähän mennessä 
perustettujen solujen toiminnan jo olevan hyvällä tolalla? 
Emme voi. Päinvastoin ilmenee, että kaikki lähettämäm
me solujen työn järjestämistä koskevat selitykset ja oh
jeet on toistaiseksi omaksuttu kaikkialla aivan epätyydyt
tävästä.

Sen johdosta on nyt olemassa vaara, ettei jo perustet
tujen solujen toimintaa saada käyntiin tyydyttävällä taval
la, että ne jäävät elottomiksi instansseiksi ja että suunnitel
tu perusjärjestöjen uudistaminen kokonaisuudessaan kärsii 
sen vuoksi vakavan takaiskun. Niin muodoin on selvää, että 
nyt tulee erityisen tarmokkaasti — paljon tarmokkaammin 
kuin ennen — keskittää huomio solujen (sekä myös osasto
jen) jatkuvan jokapäiväisen toiminnan elvyttämiseen ja 
järjestämiseen.

Tässä ei ole kysymys vain siitä, että solun sellaisenaan 
tulee olla elinkykyinen. Solun elinkykyisyys ilmenee siinä, 
että se on ulottanut elävät juurensa syvälle ympäröiviin 
työväenjoukkoihin. Solun työn täytyy ainakin yhdeksältä 
kymmenesosaltaan olla joukkojen keskuudessa tehtävää 
työtä. Ellei solu kykene tekemään sellaista työtä, sillä ei 
ole olemassaolo-oikeutta. Mutta toisaalta solu kehittää sel
laisessa työssä sekä itseään että myös kaikkia jäseniään ja 
antaa jatkuvasti uusia, vallankumouksellisessa toiminnassa 
koulutettuja voimia puolueiden aktiivisten johtavien kaa- 
dereiden täydennykseksi.

III kongressia varten laatimani järjestötoimintaa kos
kevan päätöslauselmaluonnoksen siitä kohdasta, jossa 
puhutaan puolueen jäsenten vetämisestä pysyvästi mukaan 
puoluetyöhön, tov. Lenin kirjoitti minulle seuraavaa:

»Pitäisi esittää yksityiskohtaisemmin, että useimmissa 
Lännen legaalisista puolueista puuttuukin juuri sitä. Puut-

89



tuu puolueen j o k a i s e n  jäsenen jokapäiväistä toimintaa 
(vallankumouksellista toimintaa).

Tämä on peruspaha.
M u t t a  se  on t ä r k e i n t ä .»
Mielestäni kaikkien kapitalistisissa maissa toimivien 

puolueiden kiireellisimpänä tehtävänä on juuri nyt ottaa 
varteen se, mikä Leninin mielestä oli järjestötyössä tär
keintä. Myös illegaalisten puolueiden. Kominternissä on 
nyt sellaisia puolueita lukumääräisesti paljon enem
män kuin III kongressin aikana eivätkä nekään ole vielä 
päässeet siihen, että puolueen jokainen jäsen harjoittaisi 
päivästä päivään vallankumouksellista työtä. Puhumatta
kaan enää legaalisten ja puolilegaalisten puolueidemme 
jäsenistä.

Puolueidemme vakinaiset aktiivikaaderit ovat vielä hy
vin heikkoja ja  myös heidän työnsä kaipaa osittain bolsevi- 
sointia. Lisäksi on vielä sellaisiakin kommunistisia puo
lueita, joissa jokapäiväinen puoluetyö on yksinomaan palk- 
kaasaavien toimitsijoiden varassa (kuten sosialidemokraat
tisissa puolueissa on jo kauan ollut tapana). Näiden p u o 
luevirkailijoiden» lisäksi on vielä olemassa vähäinen osa 
puolueenjäseniä, jotka toimivat valinnallisissa tehtävissä 
(tavallisesti puoluekomiteoissa ja erilaisissa valiokunnissa) 
ja nämä jäsenet uhraavat puoluetyöhön, kokouksiin jne. 
ehkä keskimäärin yhden illan viikossa. Verrattomasti suu
rempi osa puoluetyöstä jää vakinaisten virkailijain (tai 
heihin rinnastettavien kansanedustuslaitoksen jäsenten — 
missä näitä on) huoleksi, kun taas sellaisten puolueiden 
rivijäsenet ovat melkein tyystin passiivisia. Eräissä julki
sissa puolueissa tilanne ei enää ole niin kehno. Johtavien 
kaaderien boläevisointi on useimmissa puolueissa jo aloi
tettu tai käynnissä, mutta parhaimmissakin puolueissamme 
(myös illegaalisissa) siinä on edistytty vielä aivan riittämät
tömästi.

Tällainen asiaintila on sitäkin surkuteltavampi, kun 
vallassa oleva porvaristo käy nykyään useimmissa maissa 
järjestelmällistä sotaa puolueittemme vakinaisen työnte- 
kijäkunnan hävittämiseksi. Niin on asianlaita varsinkin 
Saksassa, Italiassa, Balkanilla, Puolassa, Itämeren maissa 
ja Suomessa. Puolueittemme on kasvatettava lyhyessä ajas
sa riittävästi voimia johtavien kaadereittensa täydennyk
seksi ja opittava entistä paremmin varjelemaan niitä tuhoa
miselta. Kaikkialla puhutaan alituisesta työntekijäin puut-
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teestä. Useimmiten tällaiset puheet ovat vain todistus siitä, 
ettei osata käyttää käytettävissä olevia voimia eikä järjes
tää uusien kasvatusta. Kun mitä raskaimpien joukkomene- 
tysten jälkeen syntyy todellinen puute työntekijöistä, näem
me joka kerta, kuinka hämmästyttävän nopeasti syvistä 
riveistä nousee melkein kokonaan uusi miespolvi johtavia 
työntekijöitä, joilla ei ollut entisen johtajakunnan aikana 
mahdollisuutta käyttää tehokkaasti kykyjään vallanku
mouksellisessa työssä.

Koska puolueittemme juoksevassa työssä vielä esiintyy 
vanhasta, ei-vallankumouksellisesta työväenliikkeestä tuttu 
»virkailijatyyppi» — ja, kuten jo tuli sanotuksi, sitä tava
taan monissa puolueissa melko runsaasti — on sen sijalle 
tästä lähin ryhdyttävä johdonmukaisesti kasvattamaan uut
ta vallankumouksellista puoluetgöntekijätygppiä. Entinen 
työntekijätyyppi oli »vaalipuolueen» virkamies: toimisto
päällikkö tai kassanhoitaja, lehtimies, kustantamon johtaja 
jne., aina tietyn virkapaikan haltija tietyllä paikkakunnalla, 
tietyssä »yrityksessä», vakinaisella palkalla oleva, hän teki 
työtään määrätuntien kuluessa piittaamatta rahtuakaan 
mistään muusta. Häntä ei voitu siirtää toiseen virkaan eikä 
varsinkaan toiselle paikkakunnalle, ellei hän itse suostunut 
siirtoon, ja koska yksilölliset pikkuporvarilliset elämäneh
dot tavallisesti sitoivat hänet kerran valittuun asuinpaik
kaan, hän yleensä pysyi samassa virassa kuolemaansa 
saakka.

Venäjän työväenliikkeessä tuollainen »virkailijatyyppi» 
oli melkein tuntematon. Varsinkin bolsevikit edustivat alun 
alkaen täysin toisenlaista tyyppiä, he olivat suurimmaksi 
osaksi puhtaita »ammattivallankumouksellisia», liikkuivat 
alituisesti tehtaasta tehtaaseen, vankiloista karkotusalueille 
ja päinvastoin (tai elivät maanpaossa), mutta tekivät tämän 
ohella kaikkialla jatkuvaa puoluetyötä. Sellaisen koulun 
käyneiden puoluetyöntekijäin on luultavasti työlästä kuvi
tella, millaisia vaikeuksia Lännen kommunistinen liike 
todella kokee johtavien kaaderiensa uudistamisessa, kun 
sen pitää tehdä puoluekoneistonsa työntekijöistä ja muista 
puolueen jäsenistä aktiivisia vallankumouksellisia puolue- 
työntekijöitä.

Kuten edellä näimme, toveri Lenin viittasi siihen, että 
fasistien harjoittama vaino saattaa osittain koitua meille 
avuksi tässä asiassa, se voi opettaa meitä selviytymään vai
keuksista. Fasismi on todellakin opettanut puolueitamme
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varsin monipuolisesti, kenties jo niin monipuolisesti, että 
tänä vuonna onnistumme useimmissa maissa todellakin 
saamaan solujcmme ja osastojemme toiminnan kunnolla 
käyntiin. Puoluekaadereittemme tarvittava ja huomattava 
lisäys on näet sekin saavutettavissa pääasiallisesti solujen 
ja osastojen toiminnalla.

On harkittava, miten tulee järjestää solujen jäsenten 
jokapäiväinen työ joukkojen keskuudessa ottaen huomioon 
kunkin maan olosuhteet (voi sattua, että saman maan eri 
paikkakunnillakin joudutaan soveltamaan erilaisia menet
telytapoja toiminnan alullepanemiseksi). Epäilemättä tässä 
tehtävässä tulee kuitenkin esiin sellaisia puolia, jotka on 
otettava huomioon kaikkialla.

Niinpä esimerkiksi on kaikkialla kiinnitettävä erityinen 
huomio solun johtoon, solun toimikunnan kokoonpanoon, 
solun vastaavan järjestäjän (tai sihteerin) valintaan, hänen 
sekä toimikunnan neuvontaan ja piirikomitean (tai piirijär- 
jestäjän) suorittamaan solun toiminnan säännölliseen tark
kailuun. Eihän voida kuvitella solun toiminnan kehittyvän 
hyväksi, jos solun toimikunta tai järjestäjä eivät ole tehtä
viensä tasalla. Nimenomaan solun järjestäjältä (sihteeriltä) 
tulee ennen muuta odottaa taitoa valita sopivia tovereita 
eri toiminnanhaarojen vastaaviksi ohjaajiksi, yhden am
mattiosastossa tehtävään työhön, toisen agitaatio- ja propa- 
gandatyöhön (erityisesti sanomalehtityöhön), kolmannen 
nuorisotyöhön, neljännen ehkä ohjaamaan naisten keskuu
dessa tehtävää työtä jne. Hänen (solun järjestäjän) täytyy 
osata neuvoa ja  ohjata jokaista heistä, seurata ja  tarkkailla 
jatkuvasti heidän toimintaansa, kuulla heidän selontekojaan 
ja antaa heille uusia ohjeita silti tukahduttamatta tällä 
kaikella heidän oma-aloitteisuuttaan, vaan päinvastoin vaa
tien heiltä aina omaa aloitekykyä, herättäen ja ohjaillen 
sitä. Kukin tällainen ohjaaja on vuorostaan oman toimi
alansa vastaava järjestäjä ja hänen tulee mahdollisuuksien 
mukaan ja  valikoiden koota sopivista henkilöistä ympäril
leen pieni n. 2—5 henkeä käsittävä ryhmä. Jos puolueenjä- 
senten joukossa ei ole sellaisia työntekijöitä, hän voi ottaa 
ryhmään parhaita puolueettomiakin. Ohjaaja ryhmänsä 
vanhimpana esittää ryhmän harkittavaksi ja puntaroitavak
si, miten kunakin ajankohtana voidaan parhaiten vaikuttaa 
joukkoihin ja  yksityisiin työtovereihin, jakaa tehtävät 
ryhmän jäsenten kesken ja sitten ottaa uudelleen käsiteltä
väksi työn tulokset ja edelleen kehittämisen.
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Tässä esitettyä ei mielestäni pidä ymmärtää miksikään 
kaavaksi, jota olisi sellaisenaan seurattava käytännössä 
kaikkialla, vaan ainoastaan viitteeksi siitä, miltä puolen 
tulee käydä käsiksi asiaan, luonnollisesti ottaen kussakin 
tapauksessa vastaavalla tavalla huomioon kyseisen maan 
olosuhteet.

Ne solujen vakinaiset toiminnanhaarat, joista edellä oli 
puhe, eivät tietenkään sisällä vielä läheskään kaikkea solun 
työtä joukkojen keskuudessa. Solun täytyy ennen kaikkea 
kyetä nostattamaan joukot liikkeelle mielenosoituksiin, 
vaaleihin ja  taisteluihin, sen täytyy osata valmistella näitä 
taisteluja poliittisesti ja  organisatorisesti sekä johtaa niiden 
aikana työläisiä siten, että he kiintyisivät entistä läheisem
min sitein puolueeseen. Jotta tämä kävisi mahdolliseksi, on 
nimenomaan jokapäiväisellä sitkeällä »näpertelyllä» puolue
toiminnan tärkeimmillä aloilla (usein pitkäaikaiseen hen
kilökohtaiseen vaikutukseen turvautuen) yhdistettävä solun 
juuret erottamattomasti työpaikan työläisjoukkoihin.

Sitä paitsi on olemassa huomattavan paljon myös sel
laista joukkotyötä, jota työpaikkasolut eivät voi johtaa, 
ennen muuta se osa (ammattiliitoissa, työväen osuusliik
keissä; urheiluseuroissa, sivistysjärjestöissä ym.) toimivien 
kommunistinjhmien työstä, jonka johtaminen luonnostaan 
kuuluu välittömästi korkeammille puolue-elimille, kuten 
piiri- tai kaupunkikomiteoille ja eräissä tapauksissa jopa 
maakuntakomiteoille tai KK:lle. Mutta kaikissa osastoissa 
samoin kuin soluissakin jokapäiväinen joukkotyö on mieles
täni tarkoituksenmukaista antaa ohjaajien johtamien 
pienten ryhmien huoleksi. Ryhmän johdossa pitää kaikki
alla olla vastuullinen ohjaaja (joka itse muodostaakin 
oman ryhmänsä, tietenkin alistaen sen työpaikkasolun, 
puolueosaston tai lähimmän puolue-elimen vahvistettavak
si). Kaikkialla tulee ottaa tavaksi järjestää ryhmän yhteisiä 
neuvotteluja, joissa käsitellään jokaisen jäsenen työtä ja 
työn tuloksia. Kaikkialla tulee ottaa tavaksi säännöllinen 
selonteko lähimmälle johtoelimelle (jonka ohjeiden mukai
sesti ryhmä voi toiminnan laajetessa esim. perustaa uusia 
ryhmiä omalla toimialallaan).

Solujen ja osastojen sisäiset pienet ryhmät puolueen 
jokapäiväisen laajan joukkotyön eliminä ovat nähdäkseni 
täysin sopusoinnussa toveri Leninin ajatuksen kanssa. Ku
ten tiedämme, hän tähdensi useaan otteeseen niiden tarkoi
tuksenmukaisuutta ja tärkeyttä, eikä suinkaan vain Ve-
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näjän puolueen perustamisaikoina, vaan myös Kominterniin 
liittyneiden länsimaisten puolueiden suhteen. Viittaan tässä 
vain hänen II kongressia varten kirjoittamiinsa teeseihin 
Kominternin perustehtävistä (§ 9.), täysin Leninin asen
netta vastaaviin II kongressin teeseihin kommunistisen 
puolueen osuudesta ja III kongressin hyväksymään päätös
lauselmaan organisaatiokysymyksestä.

Toveri Lenin piti erityisen tärkeänä solujen ja  osastojen 
sisäisten ryhmien säännöllisiä selostuksia (jotka esitetään 
järjestölle ja  lähimmälle johtavalle puolue-elimelle) sekä 
selostusten yhteistä käsittelyä. Hän muistutti meille tästä 
erikoisesti myös III kongressissa. Ylipäänsä hänen meto
dinsa pääsääntönä oli: aina ja kaikkialla on välttämättä 
suoritettava täsmällinen tarkastus. Ilman säännöllistä toi
meenpanon tarkastusta vallankumouksellinen työ ei edisty 
toivotulla tavalla eikä kommunistinen johto muodostu 
menestykselliseksi. Sen vuoksi hän halusikin ryhmien toi
minnan järjestettäväksi sillä tavoin, että se tapahtuisi aina 
kaksinkertaisen valvonnan alaisena: toisaalta kunkin ryh
män ja solun jäsenet valvovat sitä kollektiivisesti toi- 
mintaselostusten käsittelyvaiheessa, ja toisaalta sen 
tarkastaa lähin johtava puolue-elin, jolle selostukset esite
tään.

Meillä on vielä liian vähän jokapäiväisen vallankumouk
sellisen työn suorittajia. Jokaisen puolueemme täytyy kas
vattaa heitä paljon enemmän. Illegaalisten puolueittemme 
jäsenmäärät ovat yleensä pieniä, eivätkä kaikki nämäkään 
jäsenet vielä ole puolueen aktiivisia työntekijöitä. Legaali
sissa ja puolilegaalisissa joukkopuolueissa on turha toivoa
kaan, että kaikki jäsenet saataisiin yhtäkkiä muuttumaan 
aktiivisiksi. Mutta jos käydään täydellä tarmolla käsiksi 
joukkotyön järjestämiseen, niin jokaisessa näistä puolueis
ta voidaan ennen pitkää lisätä jokapäiväisen puoluetyön 
aktiivisten toimeenpanijoiden lukua ainakin kaksin- tai 
kolminkertaisesti. Ja se on puolueiden menestyksellisen 
taistelun välttämätön ehto.

Tehtävän suhteen ei siis ole epätietoisuutta: pitää 
järjestää puolueen jäsenten jokapäiväinen vallankumouk
sellinen työ joukkojen keskuudessa. Se on vaikea tehtävä, 
mutta me olemme jo oppineet voittamaan vaikeuksia. Miten 
nämä vaikeudet ovat voitettavissa kussakin eri maassa, 
sitä aiomme lähitulevaisuudessa pohtia perusteellisesti or- 
ganisaationeuvottelussa eri maita edustavien tovereiden
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kanssa. Toivottavasti onnistumme siten konkretisoimaan 
mainitun ongelman tarkoituksenmukaisesti.

Välinpitämätön suhde välttämättömään järjestölliseen 
»pikkutyöhön» ei ole leninismin hengen mukaista. Sellaista 
välinpitämättömyyttä on viime vuosina ilmennyt muuta
mien länsimaisten kommunistipuolueiden riveissä, ja se on 
melkein aina ollut merkkinä piilevistä pikkuporvarillisista 
(milloin oikeistolaisista, milloin pseudovasemmistolaisista) 
poikkeamista.

Organisatoriset tehtävät on tietenkin aina alistettava 
keskeiselle poliittiselle yleistettävälle, sen mukaan ne on 
asetettava ja  sitä niiden on palveltava. Mutta niitä ei pidä 
väheksyä. Aatteeton organisaatio on sokea, aate ilman 
organisaatiota voimaton.

Aikakauslehti »Kommunistitseski 
Internatsional», 1925, n:o 2
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



KOMMUNISTISTEN PUOLUEIDEN TOIMINTA 
JOUKKOJEN KESKUUDESSA

Alustus Kominternin Toimeenpanevan Komitean 
VI laajennetussa täysistunnossa 

11. maaliskuuta 1926

Kirjassaan »'Vasemmistolaisuus’ lastentautina kommu
nismissa» Lenin on esittänyt mm. ajatuksen, että proleta
riaatin tärkein osuus on organisatorinen. Lenin puhuu 
mainitussa kohdassa etupäässä Neuvosto-Venäjän proleta
riaatin tehtävistä, mutta epäilemätöntä on, että Lenin piti 
suurimerkityksisenä myös kapitalististen maiden proleta
riaatin organisatorista osuutta. Kapitalistisissa maissa teh
tävä on tietenkin aivan toisenlainen; siellä on nyt vuorossa 
olevana tehtävänä voittoisan vallankumouksen järjestämi
nen. Sitä varten on toisaalta luotava johtava vallankumouk
sellinen, tarkoitusperänsä tunteva puolue ja toisaalta järjes
tettävä vallankumouksellinen liike puolueemme ulkopuo
lella.

Ja juuri tämän tehtävän täytössä, joukkojen valloitta
misessa proletaarisen vallankumouksen puolelle, osa puo
lueemme jäsenistöstä osoittaa tiettyä yksipuolisuutta. Sel
laisten toverien mielestä kommunistinen toiminta on vain 
kommunistisen puoluejärjestön rakentamista ja lisäksi 
jäsenten värväämistä puolueeseen. Se on tietenkin perus
tehtävämme, mutta olisi kerrassaan virheellistä luulla, että 
vain tämän suuntainen toiminta on puoluetoimintaa. Suo
messa oli muinoin rakennusmestari, josta sanottiin, että 
hän rakenteli rakennusosuuskuntia samaan aikaan kun 
muut rakensivat taloja. Meidän on todellakin rakennettava 
suurrakennus eikä vain rakennusosuuskunta.

Värvätessämme jäseniä puolueeseemme meidän on sitä 
paitsi asetettava tämä tehtävä itsellemme laajapiirteisesti.
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Millä tavalla värväämme jäseniä? Pelkästäänkö agitoimalla 
ja  propagoimalla? Ei, emme ainoastaan siten. Siinä me tar
vitsemme niin sanoakseni havainto-opetusta, jota voimme 
antaa järjestämällä yhteisrintaman ja  lisäksi vetämällä 
vallankumoukselliseen toimintaan aktiivisia puolueeseen 
kuulumattomia henkilöitä.

Ratkaisuaan odottavana tehtävänämme on ennen kaik
kea paitsi kommunististen järjestöjen, myös muiden järjes
töjen — meille myötätuntoisten, erikoistarkoituksiin sovel
tuvien joukkojärjestöjen rakentaminen. Joissakin maissa 
meillä jo on sellaisia järjestöjä, esim. Kansainvälinen Pu
nainen Apu ja  Kansainvälinen Työväen Apu. Sitä paitsi me 
tarvitsemme useita enemmän tai vähemmän vapaita orga
nisatorisia tukikohtia, joita voisimme käyttää tulevassa 
toiminnassamme, ettemme tekisi Sisyfoksen työtä, ts. ettei 
meillä ainoastaan olisi poliittista vaikutusvaltaa joukkoihin, 
vaan ettemme myöskään antaisi joukkoihin saamamme 
vaikutusvallan luiskahtaa tuon tuosta käsistämme. Meidän 
on muodostettava kommunistisen puolueen ympärille niin 
sanoakseni kokonainen aurinkokunta järjestöjä ja pieniä 
komiteoita, jotka olisivat puolueemme todellisen vaikutus
vallan eivätkä sen mekaanisen johdon alaisia.

Edelleen meidän on järjestettävä puolueemme jäsenistö 
jatkuvaan vallankumoukselliseen toimintaan laajojen jouk
kojen keskuudessa. Tässä suhteessa on tavattavissamme 
toisenlaista yksipuolisuutta, jonka voinemme oikeastaan 
katsoa jo tietynlaiseksi poikkeamaksi; mahdollisia eivät ole 
ainoastaan poliittiset, vaan myös organisatoriset poikkea
mat; ja  keskuudessamme ovat todellakin saaneet siellä ja 
täällä pesäpaikan sosialidemokraattiset jäänteet, jotka on 
poistettava. Näitä jäänteitä on organisaatiotehtävän 
aliarviointi kamppailtaessa joukoista. Tässä ollaan hyvin 
lähellä yleensä tietoisen kommunistisen ohjauksen merki
tyksen aliarviointia. Vai toimien joukkojen alkuvoimaiselta 
liikkeeltä odotetaan jotain ihmeellistä, ilman että tehtäi
siin omalta osalta kaikki, mikä on välttämätöntä tämän 
joukkoliikkeen järjestämiseksi ja ohjaamiseksi. Se on lä
heisessä yhteydessä entisiin luxemburgilaisiin poikkea
miin, jotka käsitettiin aikoinaan oppositioksi sosialide
mokraattista johtoa vastaan, mutta joita nykyään ei voida 
pitää anteeksiannettavina.

Toverimme puhuvat nykyään paljon tilanneanalyysista, 
tunnuksista, poliittisesta linjasta jne., mutta tekevät valitet
7-233 97



tavasti hyvin vähän joukkotoiminnan järjestämisen hyväk
si. Täytyy harjoittaa tässä propagandaa sellaisen toiminnan 
hyväksi.

Voimmeko sanoa, että poliittisia taisteluja järjestäes- 
sämme olisimme olleet erikoisen huolellisia ja  erikoisen 
tarkkaavaisia? Emme, toverimme eivät pidä erikoisen tär
keänä sitä, miten nimenomaan järjestetään kampanja tai 
mielenosoitus; he harjoittavat propagandaa jonkin kokouk
sen hyväksi, tekevät yhtä ja toista mielenosoitusten jär
jestämiseksi, mutta yksityiskohtainen ja konkreettinen 
valmistelu tuntuu puuttuvan.

Sitäkin enemmän väheksytään tällaisten joukkoesiin
tymisten organisatorista käyttöä. Jokaisen joukkoesiinty
misen seurauksena pitäisi oikeastaan muodostua alhaalta 
käsin useita yhteisrintamaelimiä tulevan toimintamme 
strategisiksi tukikohdiksi. Ennen muuta on kiinnitettävä 
huomiota paikallisten, tuotantolaitoksiin perustettavien yh- 
teisrintamakomiteoiden järjestämiseen.

Ja sitten kolmas yksipuolisuus, josta on puhuttu jo ai
kaisemmin, jo l i i  maailmankongressissa. Se on siinä, ettei 
jokapäiväistä toimintaa käsitetä jokaisen yksityisen puo
lueen jäsenen velvollisuudeksi. Muistutan mieleenne Leninin 
ajatuksen tästä kysymyksestä. Hän kirjoitti III kongressin 
aikana organisaatiokysymystä koskevan päätöslauselman 
erään kohdan johdosta, missä puhuttiin puolueen jäsenten 
kiinnittämisestä vakituiseen puoluetyöhön:

»Pitäisi esittää yksityiskohtaisemmin, että useimmista 
Lännen legaalisista puolueista puuttuukin juuri sitä. Puut
tuu puolueen j o k a i s e n  jäsenen jokapäiväistä toimintaa 
(vallankumouksellista toimintaa).

Tämä on peruspaha.
M u t t a  se  on  t ä r k e i n t ä . »
Kaikki me tiedämme tämän. Tämä on uskontunnustuk

semme. Mutta puolueidemme käytännössä emme ole tähän 
asti kyenneet toteuttamaan sitä kyllin laajalti tuotantolai
toksissa, ammattiyhdistyksissä, urheiluliitoissa jne. Kun 
esim. järjestäessämme osastoja toimimme yksipuolisesti, 
niin siinä piilee tietty vaara. Hyväksyn täydellisesti kai
ken, mitä organisaatio jaos to on sanonut osastojen perus
tamista ja solujen toimintaa koskevasta kysymyksestä. 
Meidän on kuitenkin nähtävä ennakolta vaara: kun sanom
me, että kaikkialle on perustettava lujia, tiiviitä puolueosas
toja, jotkut toverit saattavat ymmärtää tämän siten, että
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meidän on »tiivistyttävä» osastoissamme niin, että eristäy
dymme työläisjoukoista. Se olisi paha erehdys. Mieluum
min ilman osastoa kuin sellainen osasto, joka toimii eristä- 
jänämme. Osasto ei ole kommunistisen toiminnan välikap
pale, jos elämämme osastossa on kuin korkatussa pullossa 
olemista. Emme me sellaisella pullolla voi lyödä vihollisen 
päätä mäsäksi. Se on virheellinen osaston työn järjestä- 
mismuoto. Solun tai osaston jokaisen jäsenen tulee tajuta 
selvästi, että hän on velvollinen olemaan joka päivä yhtey
dessä sosialidemokraattisiin, syndikalistisiin ja puolueeseen 
kuulumattomiin työläisiin. Liioittelematta voidaan sanoa, 
että jokaisen yksityisen jäsenen on varsin helppo saada 
puolelleen vähintään 10 tuttua puolueeseen kuulumatonta 
työläistä tehtaassa tai työpajassa. Hän voi pitää vakituista 
yhteyttä heihin, vaikuttaa heihin, muodostaa yhdessä hei
dän kanssaan toimintaryhmän, saada heidät yhteisrinta- 
makomiteaan ja ohjata heitä erilaisten esiintymisten aika
na. Jokaisen kommunistin on oltava oikeastaan organisaat
tori eikä ainoastaan harjoitettava agitaatiota ja propagan
daa, mutta ennen muuta hänen on opittava järjestämään 
muita, puolueen ulkopuolella olevia työläisiä.

Jokaisesta täytyy tulla joukkoaktiviteetin vallankumouk
sellinen järjestäjä. Solun sihteeri, solun järjestäjä, ehkä 
mahdollisesti jotkut muut solun ja osaston toimihenkilöt 
ovat tietenkin sellaisia puoluetyöntekijöitä, joiden tulee 
tehdä työtään etupäässä oman järjestönsä piirissä, he ovat 
ennen muuta kommunistien toiminnan järjestäjiä. Mutta 
puolueen muiden jäsenten velvollisuus on järjestää puo
lueen ulkopuolella olevat voimat. Se on vaikea tehtävä. 
Tov. Lenin on sanonut, että suurin vaikeus on siinä. Mutta 
pääasiallisesti juuri siinä toimintamenetelmämme eroaa 
sosialidemokraattien toimintamenetelmästä. Se on myön
nettävä. Meidän on vastustettava joka tapauksessa jyrkästi 
sitä poikkeamaa, joka olettaa, että toiminta joukkojen kes
kuudessa ja  tämän toiminnan järjestäminen eivät ole var
sinaista kommunistista toimintaa, että puoluetyötä suori
tetaan vain omassa keskuudessamme, jota vastoin riviem- 
me ulkopuolella tapahtuva toiminta on jonkinlaista sivu
työtä. Ei. Puoluetovereiden enemmistön puoluetyön tulee 
suurimmalta ja  tärkeimmältä osaltaan olla puolueeseen 
kuulumattomien, syndikalististen ja  jopa sosialidemokraat
tisten työläisten keskuudessa tapahtuvaa organisatorista 
toimintaa.
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Toverit, sallikaa minun kiinnittää huomionne käytän
nölliseen esimerkkiin, yhteisrintamataktiikan soveltami
seen eräällä alalla. Tarkoitan sellaisen menetelmän kuin 
naisten edustajakokousten soveltamista. Tämän menetel
män käytöstä esitimme jo aikaisemmin useaan otteeseen 
päätösehdotuksia, ellemme täysistunnossa, niin suppeam
missa neuvottelukokouksissa; erinäisten vastaväitteiden ja 
vastustuksen jälkeen hyväksyimme loppujen lopuksi pää
töksen. Muutamissa maissa, eräin paikoin Saksassa ja osak
si Englannissakin olemme voineet havaita vaatimattomia 
yrityksiä toteuttaa käytännössä tätä päätöstä. Nämä yrityk
set ovat olleet kuitenkin niin vaatimattomia, että tuskinpa 
rohjettaneen pitää niitä edustajakokousmenetelmän sovel
tamisena. Englannissa todellakin yritettiin järjestää pitem
piaikaista aktiivista toimintaa työläisnaisten keskuudessa, 
mutta missään ei ole naisedustajia välittömästi tuotantolai
toksista. Saksassa ja myös muutamissa muissa maissa oli 
paikoin naisedustajia tuotantolaitoksista, mutta heidät kut
suttiin koolle vain tekemään päätöslauselmia eikä sitä var
ten, että olisi suoritettu vallankumouksellista työtä. Ne 
eivät ole läheskään oikeita naisten edustajakokouksia. Tä
män menetelmän luonteenomaisimmat piirteet ovat näh
däkseni seuraavat:

1. Valitaan naisedustajat tuotantolaitoksista. Naisia 
voidaan valita edustajiksi myös ammattiyhdistyksistä tai 
erilaisista naisjärjestöistä, mutta tärkeintä on valita nais
edustajia tuotantolaitoksista.

2. Nämä edustajat on kutsuttava aika ajoin kokouksiin.
3. Meidän on järjestettävä aktiivista toimintaa eikä ai

noastaan kutsua koolle kokouksia hyväksymään päätöslau
selmia. Kuinka se käy päinsä? Suuret edustajakokoukset 
eivät tietenkään voi osoittaa erikoisempaa aktiivisuutta. 
Kokousten osanottajat on jaoteltava ryhmiin pitäen silmällä 
erilaista toimintaa: toimintaa tärkeiden ajankohtaisten 
tunnusten toteuttamiseksi, toimintaa eri aloilla tuotanto
laitoksissa, ammattiyhdistyksissä, osuuskunnissa, vankien 
avustamiseksi (Kansainvälisen Punaisen Avun hyväksi) jne. 
Pitää osata järjestää tämä toiminta. Edustajien tämänlaa
tuisen toiminnan tulee tapahtua kokousten välikausina. 
Näitä kokouksia ei ole syytä pitää liian usein: riittää, jos 
niitä on kerran kuukaudessa, jopa kenties kerran kahdessa 
kuukaudessa. On vain järjestettävä aika ajoin selostustilai- 
suuksia työpaikoilla.
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Saattaa olla tovereita, jotka kuullessaan tällaista ensim
mäisen kerran ajattelevat, että tämä on jo liiaksi »venä
läistä». Ei, toverit, vallankumouksellinen toiminta naisten 
keskuudessa saattaa sisältönsä puolesta olla ja  sen pitää
kin olla Venäjällä aivan toisenlaista kuin Länsi-Euroopan 
maissa, mutta itse menetelmä on mielestäni mitä luonnol
lisin menetelmä, jonka avulla proletaarinaisten voimat saa
daan aktiiviseen vallankumoukselliseen toimintaan.

Kapitalististen maiden ammattiyhdistyksissä työläis
naisilla on harvoin mahdollisuus aktiviteettinsa osoittami
seen. Meidän tulee tämän uuden menetelmän avulla antaa 
heille sellainen mahdollisuus. Siitä ei, toverit, kuitenkaan 
synny mitään, jos puolueemme ja puoluekeskuksemme ei
vät käsitä, että tämä toiminta on tärkeä puoluetehtäväm- 
me. Olisi tietenkin paljon helpompi perustaa vanhantyyp
pisiä naisjärjestöjä, sellaisia, jollaisia oli jo vanhassa sosia
lidemokraattisessa liikkeessä. Sellaisiin naisyhdistyksiin 
kommunistien vaimot voisivat kuulua yhdessä muiden nais- 
tuttaviensa kanssa. Mutta useissa tapauksissa mainitunlaisen 
järjestön työllä ei olisi vallankumoukselliselta näkökan
nalta katsoen arvoa.

Meidän on nyt kiinnitettävä huomiomme ennen muuta 
toimintaan työläisnaisten keskuudessa. Tästä asiasta 
on päätetty jo monta kertaa, mutta tähän asti puolueemme 
eivät ole vielä koskaan ryhtyneet vakavissaan toteuttamaan 
sitä käytännössä. Puoluekeskuksemme eivät ota vakavalta 
kannalta toimintaa työläisnaisten keskuudessa. Sitä ei tie
tenkään sanota, vaan päinvastoin myönnetään kyseinen 
toiminta tärkeäksi, mutta johtavat toverit eivät tee mitään 
sen hyväksi, että tällaista toimintaa olisi. Puolustukseksi 
viitataan siihen, että on kovin paljon muuta työtä. Toisi
naan tämä pitää paikkansa. Mutta se ei kelpaa puolustuk
seksi. Tov. Leninilläkin oli hyvin paljon monenlaista työtä, 
mutta silti hän omisti paljon aikaa ja huomiota naisten 
keskuudessa suoritettavalle työlle, koska hän näki aina sen 
tärkeyden.

Meidän pitäisi luullakseni Toimeenpanevan Komitean 
seuraavassa täysistunnossa tiedustella puolueiden kaikilta 
johtavilta keskuksilta, mitä ne ovat todella tehneet tällä 
tärkeällä työsaralla. Kysymys ei ole siitä, että puoluee
seemme kuuluville naisille sanotaan: teidän tulee tehdä 
sitä ja sitä, ja rajoitutaan moitteeseen, kun he eivät tee 
mitään tai tekevät hyvin vähän. Käytännön kannalta on
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mielestäni paljon tärkeämpää, että komiteoihin, jotka joh
tavat toimintaa naisten keskuudessa, kuuluisi miestoverei- 
ta, keskus- ja  paikalliselinten johtavia jäseniä. Vain siten 
saadaan puoluejärjestöjemme vastuunalaiset toverit kiin
nostumaan tähän toimintaan. Puoluekeskuksen tulee todel
la määrätä tähän työhön vaikutusvaltaisia tovereita. Nais- 
edustajakokousjärjestelmän soveltamiseen nähden on ennen 
muuta harjoitettava itse puolueessa propagandaa tämän 
menetelmän hyväksi, ja  sitten on valmistettava ohjaajia 
tätä työtä varten. Näin on tehtävä joka puolueessa. Heti 
kun saamme valituksi sanokaamme vaikka 10 tuotanto
laitoksesta 20 naisedustajaa, me voimme jo ryhtyä järjestä
mään aika ajoittaisia naisedustajien kokouksia. Se riittää 
aluksi. Nämä 20 edustajaa jaotellaan kahteen, kolmeen tai 
neljään ryhmään vastaavaa toimintaa varten. Se on oleva 
alussa varsin vaikeaa. Mutta juuri siinä toimintamenetel
mämme eroavat sosialidemokraattien toimintamenetelmistä.

En pysähdy tarkastelemaan konkreettisesti toimintaa, 
jota illegaaliset puolueet suorittavat laajojen joukkojen 
keskuudessa. Siitä tekisi mieleni sanoa hyvin paljon: ille
gaalisten puolueidemme toiminta on vielä liian maan
alaista. Ne harjoittavat tosin väliin propagandaa, joka liik
kuu maan ja taivaan välillä, mutta niiden maallinen organi
satorinen toiminta on riittämätöntä. Usein monet illegaa
listen puolueiden jäsenet eivät pidä legaalisen kirjallisuu
den levitystä kyllin vallankumouksellisena toimintana. 
Useimmissa illegaalisissa puolueissa on liian paljon sel
laista maanalaista toimintaa, joka voisi olla aivan legaa
lista ja  jolla silloin olisi paljon suurempi vallankumouk
sellinen merkitys. Näitä kysymyksiä pitää harkita seikka
peräisesti valiokunnassa. Valiokuntamme, jota on leikillä 
ruvettu sanomaan joukkovaliokunnaksi, on ensiksikin laa
tinut esittämämme päätöslauselman ja edelleen viisi muuta 
päätöslauselmaehdotusta, jotka tullaan esittämään Toimeen
panevalle Komitealle ja nimenomaan organisaatiotoimi- 
kunnalle hyväksyttäväksi: myötämielisistä joukkojärjes- 
töistä, joilla on erikoistarkoituksensa, talonpoikaisjärjestöis- 
tä, työstä kulutusosuuskunnissa, työstä urheiluliitoissa ja 
puolueettomasta kustannustoiminnasta. On itsestään ymmär
rettävää, että näiden päätöslauselmien merkitys jää liian vä
häiseksi, jos emme kykene järjestämään tätä työtä täysis
tunnon jälkeen. Meidän on perustettava kunnon elimiä, 
jotka pystyvät järjestämään tämän työn niin Toimeenpa
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nevassa Komiteassa kuin myös puoluekeskuksissa. Valio
kuntamme päätarkoituksena on ollut vain kiinnittää eri puo
lueiden johtavien tovereiden huomiota tämän tehtävän 
tärkeyteen.

Sanottakoon lopuksi, että tehtävämme ei ole ainoastaan 
kommunististen järjestöjen, solujen ja osastojen muodos
taminen, vaan myös vallankumouksellisen toiminnan jär
jestäminen joukkojen keskuudessa. Tehtävämme ei ole 
ainoastaan agitaation ja propagandan, ei ainoastaan jouk
kojen poliittisen liikekannallepanon järjestäminen, vaan 
myös välttämättömästi kommunistisen puolueen joukko- 
vaikutuksen organisatorinen varmistaminen, ei ainoastaan 
uusien jäsenten värvääminen puolueeseen, vaan myös jouk- 
kojärjestöjen rakentaminen meille myötämielisten puo
lueettomien keskuuteen. Ei ole ainoastaan pantava toimeen 
satunnaisia joukkokokouksia, -kampanjoita, -mielenosoi
tuksia ja -esiintymisiä, vaan on järjestettävä niitä suunni
telmallisesti, eikä vain järjestettävä, vaan myös osattava 
käyttää niitä organisatorisesti hyväksi nostamalla joukoista 
aktiivisimmat ainekset vakituiseen toimintaan kommunis
tisen puolueen johdolla. Ei ainoastaan pidä kiinnittää huo
miota siihen, miten kommunistiset solut tai ryhmät esiin
tyvät työläisjoukkojen edessä tai miten kommunistisen jär
jestön yksityiset jäsenet pitävät selostuksia kysymyksestä 
tai toisesta, vaan ennen muuta on järjestettävä jokaisen 
yksityisen toverin jokapäiväinen, vallankumouksellinen, 
arkinen toiminta joukkojen keskuudessa. Ei ole ainoastaan 
järjestettävä agitaatio- ja propagandatoimintaa, vaan on 
järjestettävä myös tovereidemme, vallankumouksellisten 
organisaattorien, poliittinen työ puolueeseen kuulumatto
mien työläisten keskuudessa.

»Sestoi rassirennyi plenum Ispolkoma 
Kominterna (17 fevralja —• 15 marta 
1926)». Stenografitäeski ottsot. Moskva,
Gosizdat, 1927, str. 485—490
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



KANSAINVÄLINEN TILANNE 
JA KOMINTERNIN TEHTÄVÄT

Alustus Kominternin Toimeenpanevan 
Komitean X  täysistunnossa

3. heinäkuuta 1929

1. n y k y k a u d e n  t a l o u d e l l is is t a  
RISTIRIIDOISTA

Työjärjestyksen ensimmäisen kysymyksen alustus mei
dän on pitänyt jakaa kahtia. Minun on valaistava nykykau
den luonteeseen liittyviä yleisiä kysymyksiä; toveri Ma- 
nuilski tulee puhumaan eri kommunistipuolueitten taktii
kasta ja tehtävistä. Minun tehtäviini ei kuulu analysoida 
uudestaan maailman taloudellista ja poliittista tilannetta. 
Siihen ei ole mitään aihetta, koska VI maailmankongressin 
päätöslauselmiin sisältyvä analyysi ei kaipaa tarkistusta. 
Tehtäväni on paljon vaatimattomampi, nimittäin valaista 
tuon analyysin eräitä oleellisia kohtia ja yleistä strategista 
linjaamme VI maailmankongressin jälkeisten tapahtumien 
valossa.

K ap italism in  taloudellisen edistyksen 
yliarviointia vastaan

Lähtiessäni arvioimaan nykykautta minun on heti al
kuun noustava erästä oikeistolaisten virhettä vastaan, joka 
mielestäni merkitsee suurta periatteellista poikkeamaa, 
vaikka ilmeneekin toisinaan melko »viattomassa» muodos
sa. Tarkoitan nykyaikaisen kapitalismin tuotannollis-tek- 
nisen kehityksen yliarviointia, varsinkin nykyisenä ajan
jaksona. Te tiedätte, että tuota kehitystä ovat yliarvioineet 
muun muassa saksalaiset sovittelijat (Evertin ym. memoran- 
dumi), ja  Amerikan puolueen KK:n enemmistö (Lovestone, 
Pepper) on esittänyt sen erittäin selvästi viimeksi pidetylle
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Amerikan puolueen edustajakokoukselle esittämässään tee- 
siluonnoksessa. Tässä luonnoksessa puhutaan jopa »toi
sesta teollisesta vallankumouksesta», mikä muka olisi Ame
rikassa tapahtumassa — sanonta, jota Lontoon »Times» 
käytti julkaisemassaan kirjoituksessa kesällä 1928, vähää 
ennen VI kongressiamme. Tässä ilmenee tendenssi arvioi
da mikä tahansa uusi tekninen keksintö askeleeksi eteen
päin taloudellisen edistyksen tiellä ja jättää huomioonot
tamatta yleensä kapitalismille ja varsinkin monopolisti
selle kapitalismille luonteenomaiset taloudelliset äärirajat, 
tuotannon jatkuvaa teknistä kehitystä pidättävät tekijät.

Mielestäni tuo tendenssi johtaa marxismin perusteiden 
revidointiin ja siksi tovereidemme on valmistauduttava hy
vin taisteluun tätä poikkeamaa vastaan.

Mikä on meidän yleinen, ratkaiseva kriteerimme arvioi- 
dessamme kapitalismin oloissa tapahtuvaa taloudellista 
edistystä? Ei jokaisella teknisellä keksinnöllä ole sinänsä 
yhteiskuntataloudellista arvoa. On suuriakin teknisiä kek
sintöjä, joilla ei kuitenkaan ole erikoista taloudellista ar
voa heti tai ei yleensä sitä ole. Ratkaisevana taloudellisena 
kriteerinä voi meistä olla vain työn tuottavuuden kehitys. 
Ei jokainen tekninen parannus, niin suuri ja  arvokas kuin 
se lieneekin, sovi yhteen pääoman kasautumisintressien 
kanssa, varsinkaan monopolistisen kapitalismin vaiheessa.

Voidaanko sivuuttaa tämä tosiasia? Onhan monopolisti
sen kapitalismin synnystä asti olemassa yleisesti tunnettu 
ristiriita yhtäältä tuotannon jatkuvan kehityksen teknisten 
mahdollisuuksien ja  toisaalta monopolistisen kapitalismin 
voitonsaanti-intressien välillä. Jo Marx korosti erittäin voi
makkaasti tätä ristiriitaa samoin kuin sen kärjistymisten- 
denssiä kapitalistisessa kehitysprosessissa.

Kapitalistisessa maailmassa kehitetään tietysti nyky
äänkin laajasti työn tuottavuutta parantamalla teknisesti 
tuotantovälineitä ja -menetelmiä. Se on tosiasia. Mutta rin
nan sen kanssa vaikuttaa myös toinen tendenssi, pysähdys- 
tendenssi, tuotantovoimien kehityksen pidättämistendenssi. 
Se on myös tosiasia. Eihän saa sentään noin vain unohtaa 
kaikkea sitä, mitä Lenin on kirjoittanut viimeksi mainitus
ta tosiasiasta, monopolistisen kapitalismin loismaisuudesta 
ja  mätänemisestä, pysähdystendenssistä, koroillaaneläjä- 
valtion asemaan siirtymisestä jne. Luen Leniniltä erään 
tätä kysymystä koskevan kohdan:

»Mikäli saatetaan voimaan, vaikkapa väliaikaisesti, mo-
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nopolihinnat sikäli katoavat tietyssä määrin tekniseen ja 
niin muodoin kaikkeen muuhunkin edistykseen ja eteen- 
päinmenoon kannustavat vaikuttunet; sikäli ilmaantuu 
edelleen taloudellinen mahdollisuus teknisen edistyksen 
keinotekoiseen pidättämiseen.»

Tässä yhteydessä Lenin viittaa esimerkin vuoksi ame
rikkalaisen Owensin keksintöön, joka toi parannusta pul- 
lotuotantoon. Saksalaiset pullotehtailijat ostivat tuon kek
sinnön estäkseen sen käyttämisen. Viime vuonna ilmoitet
tiin sanomalehdissä, että keksintö on vasta nyt otettu käy
täntöön. Samassa kirjassa (»Imperialismi kapitalismin kor
keimpana vaiheena». -— Toim.) Lenin kirjoittaa:

»Tuotantokustannusten supistamisen ja  voittojen suu
rentamisen mahdollisuus teknisten parannusten avulla 
vaikuttaa tietenkin uudistusten hyväksi. Mutta monopolille 
ominainen pysähdys- ja  mätänemistendenssi vaikuttaa 
puolestaan edelleenkin ja  pääsee eri teollisuusaloilla ja eri 
maissa aika ajoin voitolle.»

Niin kuin tämä muka ei enää vastaisikaan kapitalistista 
todellisuutta?! Ei tarvitse muuta kuin asettaa kysymys 
selvästi, niin heti käy ilmeiseksi, että kaikki tuo on nyt 
vielä suuremmassa määrin totta kuin ennen. Huolimatta 
meidän päivinämme tosiaankin tapahtuvasta yhteiskunnan 
tuotantokoneiston teknisestä kehityksestä — mikä on toi
sinaan sangen huomattavaa — nykyään on ilmeisempää 
kuin koskaan ennen, että yhteiskunnan tuotantovoimien 
luonnollinen pyrkimys jatkuvaan kasvuun on monta ker
taa suurempi kuin ne mahdollisuudet, jotka ovat olemassa 
kapitalististen tuotantosuhteiden puitteissa, ja että kapita
listinen tuotantotapa ei enää voi antaa riittävästi tilaa työn 
tuottavuuden kohoamiselle tieteellis-teknisiä edellytyksiä 
ja mahdollisuuksia täysin vastaavasti.

Teknisten keksintöjen soveltamisessa käytäntöön mei
dän aikanamme on saavutettu tosiaan loistavaa menestystä 
ainoastaan yhdellä tuotantoalalla; ei tuotantovälineiden 
eikä kulutustarvikkeiden tuotannossa, vaan hävitysvälinei- 
den tuotannossa, sotatekniikan alalla. Niinpä esimerkiksi 
on tunnettua, että huomattava osa kemiallista teollisuutta 
saa nykyään kiittää kasvustaan imperialististen hallitusten 
tukea, jota nämä ovat antaneet sotilaallisia päämääriä sil
mälläpitäen. Samoin on asianlaita siviili-ilmailunkin suh
teen. Tarvitsee vain palauttaa mieleen, missä määrin kapi
talistisessa maailmassa tekninen edistys jää kaikilla yhteis-
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kunnallisesti hyödyllisen tuotannon aloilla todella jälkeen 
sotatekniikan voittokulusta, saadakseen objektiivisen ku
van kapitalistisesta kehityksestä ja menettääkseen kerta 
kaikkiaan halun ylistää sitä roolia, mikä nykyisellä kapi
talismilla on yhteiskunnan tuotantovoimien muka rajatto
massa kehittämisessä.

Kapitalistisesta järkiperäistämisestä

Todisteeksi tätä katsantokantaa vastaan vedotaan kapi
talistiseen järkiperäistämiseen. Eikö sitten tuo laaja tuo
tannon uudestijärjestely, joka sulkee piiriinsä kokonaisia 
tuotantoaloja ja muutamissa teollisesti korkealle kehitty
neissä maissa, kuten esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvallois
sa, käsittää miltei kaikki tärkeät alat — eikö se tosiaankin 
puhu meitä vastaan?

Ei lainkaan. Meidän on vain tarkoin tehtävä itsellemme 
selväksi, mitä kapitalistinen järkiperäistäminen tosiasiassa 
on.

Tätä kysymystä käsittelimme jo Kominternin TpK:n VII 
täysistunnossa, mutta nähdäkseni aikaisempia määritel
miämme on nyt täydennettävä ja täsmennettävä. Itse ka
pitalistit ja porvarilliset tutkijat laskevat tietenkin järki
peräistämiseen kuuluvaksi myös jos jonkinlaiset tuotannon 
ja jaon uudestijärjestelymenetelmät, kunhan ne vain anta
vat voittoa, esimerkiksi kaikkinaisen kaupallisten välittä
jien poiston, miltei minkälaisen tahansa pysyvän pääoman 
säästön, tuotannon kaikkinaisen tyypityksen, normalisoin
nin, standardisoinnin jne. Mutta kaikki tuo kuuluu katego
rioihin, jotka jo kauan on tunnettu toisilla, niiden olemusta 
paremmin vastaavilla nimillä. Kapitalistinen järkiperäis
täminen on sanan varsinaisessa mielessä työprosessin uudes- 
tijärjestelyä tietyn systeemin pohjalta, sen selvänä pe
rustavoitteena on työvoiman riiston tehostaminen.

Järkiperäistämisajatus nousi alunperin esiin niin sano
tun työn tieteellisen järjestelyn yhteydessä. Tämä ajatus 
toteutui kun otettiin laajamittaisesti käytäntöön liukutyö- 
järjestelmä (jossain määrin muunnettuna kaivoksissa, ra
kennusteollisuudessa, konttoreissa ym.).

VII täysistunnossa vastustimme kapitalistista valejärki- 
peräistämistä. Riveissämme ei silloin kuitenkaan vielä ollut 
täyttä selvyyttä ja yksimielisyyttä siitä, voimmeko me tin-

107



kimättä vastustaa kapitalistista järkiperäistämistä vai pi
tääkö meidän taistella vain sen »seurauksia» vastaan ja 
muissa tapauksissa noudattaa jonkinlaista puolueettomuut
ta siihen nähden. Saksalaisilla tovereilla oli oikea vaisto, 
he huomasivat jo ennakolta, että kapitalistinen järkipe
räistäminen tietää työläisten aseman hirvittävää huonone
mista, minkä tähden he vastustivatkin kaikenlaista puo
lueetonta asennoitumista tässä kysymyksessä. Mutta kes
kusteluissa tuli silloin ilmi toinen katsantokanta, jossa ka
pitalistista järkiperäistämistä rinnastettiin yleensä tuotan
non tekniseen kehitykseen. Osoitettiin, että kapitalistisessa 
järkiperäistämisessä on kaksi puolta, tekninen ja sosiaali
nen, jotka tosin ovat erottamattomasti sidottuja toisiinsa. 
Se oli kuitenkin hyvin epätarkka määritelmä. Asia ei tule 
yhtään selvemmäksi siitä, että jätämme huomioonottamatta 
kapitalistisen järkiperäistämisen spesifiset erikoisuudet ja 
sanomme: kapitalistinen järkiperäistäminen on taloudellista 
edistystä, mutta työläisille se tuottaa vahingollisia seurauk
sia. Kapitalismin vallitessa millä tahansa uusien koneiden 
käytäntöönotolla on vahingollinen »sosiaalinen» puolensa. 
Mutta tässä tapauksessa tuo »sosiaalinen puoli» onkin itse 
asian ydin.

Kapitalistinen järkiperäistäminen saattaa aiheuttaa me
kaanisia parannuksia — ja useimmiten niin tosiasiassa 
käykin — mutta saattaa olla aiheuttamattakin niitä. Kapi
talistisen järkiperäistämisen oleellisin jatkuva piirre on 
kuitenkin työn ooimaperäistäminen. Työn voimaperäistä- 
miseksi otetaan käytäntöön liukutyö, on mahdollista (jos
kaan ei aina), että uusitaan myös vastaavasti työkalusto 
jne.

Kapitalistinen järkiperäistäminen merkitsee siis sanan 
varsinaisessa mielessä puserrusta, jonka tarkoituksena on 
jokaisen yksityisen työläisen työn mahdollisimman suuri 
voimaperäistäminen järjestämällä uudelleen työprosessi 
liukutyöjärjestelmän tai periaatteessa samankaltaiseen 
järjestelmään pohjautuvan automaattisen hoputusjärjestel- 
män mukaisesti ja valvomalla työn voimaperäisyyttä.

Tämän ja  ylempänä mainitun määritelmän välinen ero 
on näennäisesti vähäpätöinen, mutta itse asiassa se on 
sangen suuri. Se käy selväksi, kun asetetaan seuraava ky
symys: onko kapitalistinen järkiperäistäminen olemuksel
taan työn tuottavuuden kohottamista? Aikaisemman mää
ritelmän mukaan on, nykyisen ei.
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Marxin määritelmän mukaan työn tuottavuuden kohot
taminen on sitä, että kehitetään työläisen kykyä »tuottaa 
samalla työn käytöllä samassa ajassa enemmän». Tämä 
saavutetaan pääasiassa parantamalla tuotantovälineitä. 
Työn voimaperäistäminen vuorostaan merkitsee: suurempaa 
työn kulutusta samassa aikayksikössä, voimakkaampaa 
työvoiman jännitystä, työpäivän jokaisen huokosen tiu
kempaa täyttämistä, so. työn kondensointia, työajan tii
vistämistä eli Marxin sanoja käyttäen, »suuremman työ
määrän kokoonpusertamista määräaikaan».

Kysymys on siis kahdesta eri asiasta. Yrittäjän kannal
ta kummankin tuloksena on yhden työläisen tiettynä aikana 
tuottamien tavaroiden määrän suureneminen. Uusien ko
neiden käytäntöönoton aiheuttamaa työn tuottavuuden ko
hoamista seuraa yleensä työn voimaperäisyyden kohoami
nen. Työn voimaperäisyys voi kuitenkin kasvaa myös ilman 
työn tuottavuuden kasvua, ilman työvälineiden teknistä pa
rantamista. Kapitalistiseen järkiperäistämiseen liittyy eräs 
sinänsä edistyksellinen seikka: työläisen tarpeettomien liik
keiden poistaminen työprosessista eli kuten Marx sanoo 
työvoiman tuottamattoman kulutuksen vähentäminen. Työn 
tavattomaan voimaperäistämiseen verrattuna tällä seikalla 
on tietenkin toisarvoinen merkitys, paljon suurempi merki
tys on sillä tosiasialla, että kapitalistisessa järkiperäistä- 
misprosessissa kone ja  ennen kaikkea työkone kehittyy 
teknisesti tiettyyn perussuuntaan — liukutyöjärjestelmän 
soveltamisen suuntaan, mikä vuorostaan luo edellytykset 
yhä suuremmalle työn voimaperäistämiselle ja  sen auto
maattiselle valvonnalle. Työn voimaperäistyminen on aina 
ennenkin ollut teknistä edistystä myötäilevä ilmiö, mutta 
nykyään siitä on tullut työvälineiden teknisen parantami
sen välitön ja tärkein päämäärä.

Voiko meillä tässä kysymyksessä olla puhetta jostain 
puolueettomuusasenteesta? Ei tietenkään. VII täysistunto 
ei asettunutkaan sille kaimalle. Missä olosuhteissa me voi
simme olla tietyssä mielessä puolueettomia työprosessin 
tämäntapaisen uudestijärjestelyn suhteen? Sitä varten pi
täisi olla olemassa ainakin seuraavat ennakkoehdot: 1) että 
työvoiman kulutuksen korkea intensiteetti korvattaisiin 
työläisille vastaavasti lyhentämällä työpäivää ja  kohotta
malla reaalipalkkaa; 2) että voimaperäisyyden kasvu ei 
ylittäisi sitä paitsi tiettyjä rajoja, jolloin se ei enää ole kor
vattavissa, jolloin työpäivän lyhenemisestä ja työpalkan ko
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hoamisesta huolimatta ylenpalttinen jännitys vaikuttaa tu
hoisasti työläisen terveyteen tai elämän normaalipituuteen 
ja 3) että korvaamisessa ja työn voimaperäisyyden tarpeen 
vaatimassa rajoittamisessa otettaisiin erikoisesti huomioon 
ikäeroavuudet (nuoret ja vanhat työläiset). Noudatetaanko 
näitä ehtoja kapitalistisessa järkiperäistämisessä? Kapita
listisessa maailmassa ei missään. Nämä seikat otetaan huo
mioon työn järjestelyssä vain Neuvostoliitossa. Ja jos kol
men edellä luetellun ehdon lisäksi on täytetty vielä neljäs 
— nimittäin se, että työväenluokka itse omistaa tuotanto
välineet — niin olemme valmiit sekä suhtautumaan puo
lueettomasti järkiperäistämiseen että »tekemään sovinnon» 
sen kanssa. Mutta silloin se ei ole enää kapitalistista järki
peräistämistä.

Työväenluokan elintason aleneminen

Kysymykseen korkean intensiteetin korvaamisesta työ
palkan korotuksella kuuluu myös seuraava ongelma. Tee- 
siluonnoksessamme sanotaan, että kapitalistinen järkipe
räistäminen »alentaa työväenluokan elintasoa». Toveri Var- 
ga, joka VI kongressia varten julkaisemassaan kirjasessa 
(»Kapitalismin laskukauden talous vakautumisen jäl
keen»), on pannut oikein merkille työn voimaperäistämis- 
momentin kapitalistisessa järkiperäistämisessä ja lisäksi 
erottanut sen työn tuottavuuden kohottamisesta, vastusti 
puhemiehistön istunnossa meidän väitettämme, että työ
väenluokan elintaso alenee kapitalistisen järkiperäistämisen 
seurauksena. Minusta olisi oikein myös se, jos asianomai
sessa kohdassa sanoisimme, että kapitalistinen järkiperäis
täminen huonontaa ehdottomasti työväenluokan asemaa. 
Mutta minun nähdäkseni on oikein sekin, mitä sanotaan 
päätöslauselmaluonnoksessamme. Työväenluokan aseman 
ehdottomasta huononemisesta voidaan puhua siinäkin tapa
uksessa, että reaalipalkka nousee, ja  nimenomaan siinä mie
lessä, missä Marx puhuu siitä Pääoman I osassa: ».. .Samassa 
määrässä kuin pääoma kasautuu, täytyy työläisen aseman, 
olipa hänen palkkansa millainen hyvänsä, korkea tai alhai
nen, huonontua.» Mutta luonnoksessammekin esitettyä sa
nontaa voidaan puolustaa, jos se ymmärretään oikein, mar- 
xilaisesti. Toveri Vargan tätä kohtaa koskevaa ehdotusta ei 
sen sijaan voida hyväksyä. Hän tahtoisi vaihtaa meidän sa-
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noiltamme sanoihin: kapitalistinen järkiperäistäminen 
»pienentää heidän osaansa (työläisten osaa) omasta tuot
teestaan». Kapitalistinen järkiperäistäminen johtaa tieten
kin siihen, pääoma on aina vaikuttanut niin. Kysymys ei 
ole siitä, vaan jostain muusta.

Työväenluokan elintasollahan ymmärretään ensinnä
kin myös työttömien elintasoa. Toveri Varga on itse kir
joituksissaan korostanut monesti joukkotyöttömyyden ta
vattoman suurta merkitystä Yhdysvalloissa ja eräissä muissa 
maissa. Olisiko hän nyt ehkä unohtanut tuon tärkeän sei
kan? Toiseksi rohkenen tehdä Vargalle seuraavan kysymyk
sen: merkitseekö työpalkan alentaminen työvoiman arvoa 
alemmaksi työläisten elintason alenemista vai ei? Luulen, 
että merkitsee. Siinä mielessä olemme kysymyksen ymmär
täneet ja siten kirjoittaneet. Ja juuri tämä työpalkan ale
neminen työvoiman arvoa alemmaksi tapahtuu epäilemät
tä yleensä kapitalistisen järkiperäistämisen seurauksena. 
Toveri Varga vain yksinkertaisesti samastaa elintason ja 
»reaalipalkan» sanan ahtaimmassa merkityksessä ja panee 
pisteen. Olettakaamme, että kapitalistisen järkiperäistämi
sen ansiosta työläisen »reaalipalkka» ei laske, vaan nousee. 
Tuskin asia on niin, mutta jos se olisikin niin, tokkopa se 
todistaisi, että työpalkka ei tällöin tosiasiassa laske työ
voiman arvoa alemmaksi. Marxin mukaan palkan korotus 
on tosiasiassa sen alentamista työvoiman arvoa alemmaksi 
siinä tapauksessa, »jollei työvoiman hinnankorotus riitä 
korvaamaan sen nopeammaksi tullutta kulumista». Sitä 
paitsi ei pidä unohtaa, että Marxin mukaan ».. .työvoiman 
päiväarvo o n ... laskettu työläisen normaalin elinajan 
keskimääräisen keston ja  sitä vastaavan, normaalin ihmis
luonnon mukaisen elinainecn vaihtumisen mukaan».

Tämä on otettu huomioon teesiluonnoksessamme. Mut
ta otetaanko se huomioon kapitalistisessa käytännössä? Ei. 
Juuri monopolistinen pääoma luo paitsi tavaroiden mono- 
polihinnat myös työn monopolihinnat (päinvastaisessa suun
nassa) ja pyrkii työvoiman hinnan alentamiseen sen 
arvoa alemmaksi. Ylimääräisen voiton anastaminen tätä 
viimeksi mainittua keinoa käyttäen tapahtuu varsinkin ka
pitalistisen järkiperäistämisen ja työn tavattoman voima- 
peräistämisen kautta.

Toveri Varga sanoo, että Amerikassa on havaittavissa 
»reaalipalkan» nousutendenssi, mutta kuinka suuresta tai 
pienestä työpalkan noususta on puhe, sen kysymyksen hän
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jättää sivuun. Juuri tuon kysymyksen tutkiminen kuitenkin 
osoittaisi hänelle, että työläisten elintaso ei itse asiassa 
kohoa. Ylempänä mainitussa kirjasessaan hän mm. esittää 
seuraavan kovin omituisen selityksen:

»Liukutyön aikaansaama työvoiman kulutus on mah
dollista vain sillä ehdolla, että ravinto on hyvä ja työpäivä 
suhteellisen lyhyt, muussa tapauksessa työläinen menehtyy 
työnsä ääreen. Samoin kuin työjuhtia ruokitaan paremmin 
raskasta työtä teetettäessä, niin myös ihmisautomaatille, 
joka on pakotettu työskentelemään ennen kuulumattoman 
voimaperäisesti, pääoma antaa enemmän ruokaa ja sallii 
hänen levätä enemmän kuin ennen.»

Tuo ei kuulosta hullummalta, varsinkin kun tov. Varga 
vetoaa samalla selityksessä Marxiin (!). Mutta sittenkään 
se ei ole oikein tai parhaassa tapauksessa on oikein vain 
puoleksi. Oikeata siinä on se, että raskaassa työssä olevia 
juhtia ruokitaan tavallisesti paremmin. Työläisen onnet
tomuus on juuri se, ettei hän kapitalismin vallitessa ole 
yhtä »onnellisessa» asemassa: hänen ruokansa ei lisäänny 
samassa suhteessa kuin työn raskaus. Mitä tulee Marxilta 
otettuun sitaattiin, niin tuskinpa se voi vahvistaa tov. Var- 
gan käsitystä työpalkan kohoamisen väistämättömyydestä, 
sillä mainitussa sitaatissa ei yleensä puhuta palkasta ha
laistua sanaa. Sitä paitsi (mikäli tiedän) on se ainoa kohta 
Marxilla, joka kaipaa, ei tarkistusta, vaan tiettyä täyden
tämistä kapitalistisen järkiperäistämisen valossa.

Työn huimaava voimaperäistäminen 
ja joukkotyöttömyyden kasvu

Marx sanoo tässä kohdassa seuraavaa:
»...Työssä, missä ei ole kysymys ohimenevistä kuu- 

meentapaisista toimintapuuskista, vaan päivä päivältä uudis
tuvasta, säännöllisestä yksitoikkoisuudesta, täytyy tulla 
käännekohta, jossa työpäivän jatkaminen ja työn voima- 
peräisyyden lisääminen joutuvat ristiriitaan toistensa kans
sa, niin että työpäivän jatkaminen tulee mahdolliseksi 
ainoastaan työn voimaperäisyyttä heikentämällä ja päin
vastoin suurempi voimaperäisyys vain työpäivää lyhentä
mällä.»

Tämä on pohjaltaan oikein vielä nytkin. Se solmukohta, 
missä työn voimaperäistäminen ja työpäivän pidentäminen
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törmäävät yhteen tai sulkevat pois toisensa, on yhä vielä 
saavutettavissa. Mutta kapitalistisen järkiperäistämisen vai
kutuksesta tuo solmukohta on siirtynyt huomattavasti 
edemmäksi, syvemmälle. Liukutyö määrää työn voimape- 
räisyysasteen, ja kerran säädetty työtahti ei ole enää riip
puvainen työläisen suuremmista tai pienemmistä yksilöl
lisistä kyvyistä. Joko työläinen voi seurata tätä tahtia tai 
ei voi. Jos voi, hänen pitää työskennellä tarkasti säädet
tyyn tahtiin; ellei voi, niin silloin pois jaloista! Silloin hän 
ei enää kelpaa työläiseksi siihen laitokseen, vaan hän on 
pelkkä ruumis, jonka tilalle otetaan uusi työvoima. Se on 
kapitalistisen järkiperäistämisen ydin. Pääoman Moolok 
ahmii uudet työläispolvet paljon nopeammin kuin ennen.

Tämä johtopäätös on täysin sopusoinnussa Marxin sel- 
villesaamien kapitalismin yleisten tendenssien kanssa. 
Marxin kuvaama »itse työvoimaa tuhoava työn voimape- 
räisyys» on kapitalistisen järkiperäistämisen kautta tullut 
jokapäiväiseen käytäntöön. Tov. Varga esittää itse kirja- 
sessaan professori Arnold Duringin erittäin luonteenomai
set sanat:

»Työteho pysyy tällöin (väsymisen alussa) muuttumat
toman korkeana, työläinen ei tunne väsymystä.» (Tämä 
kai on liioittelua. — O. K.) »Sitä ei voida todistaa objek- 
tiivisestikaan, koska työteho ei m uutu... Työn vähitellen 
kasvavaa vaikeutta eivät huomaa itse työläisetkään, sillä 
se tulee salavihkaa... Jokin pikku sairaus voi heti ilmituo- 
da työläisen tilan; tai hän huomaa aikaa myöten itse, että 
'jossain on vikaa’. .. Tämä hiipivän, korvaamatta jäävän 
liikaväsymyksen havaitsemisen mahdottomuus on eräs 
ikävimpiä seikkoja, joihin kilpistyvät kaikki yritykset mää
ritellä (?) tieteellisesti työn voimaperäisyyden luvalliset 
rajat.»

Jos siis jopa porvarilliset oppineet joutuvat umpikujaan 
»työn luvallisen voimaperäisyyden» rajojen määrittelyä 
koskevan ongelman edessä, niin sitä vähemmän on itse 
kapitalisteilla syytä rajoittaa sitä.

Ennen oli tietyssä määrin itse yrittäjän etujen mukaista 
olla kohottamatta työn voimaperäisyyttä yli tiettyjen rajo
jen työaikaan verraten. Nyt hän on järkiperäistämisen an
siosta saanut paljon laajemmat mahdollisuudet ajaa työ
läisen kuoliaaksi. Nyt tehdään voittoa suorastaan työläisen 
sydänverestä.

Se synnyttää myös jättimäistä joukkotyöttömyyttä. Käy
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kirjaimellisesti niin kuin Marx sanoi: »...Toinen osa työ
väenluokkaa ylityönsä kautta tuomitsee toisen osan pako
tettuun joutilaisuuteen, ja päinvastoin, tulee rikastumisen 
välineeksi yksityiselle kapitalistille.»

Ja tähän Marx lisää Englannin suhteen:
». ..  Jos työ huomispäivänä yleisesti rajoitettaisiin jär

jelliseen määräänsä, ja se jälleen jaettaisiin ikäkausia ja 
sukupuolia vastaavasti työväenluokan eri kerroksia kohti, 
niin olisi nykyinen työväestö ehdottomasti riittämätön kan
sallisen tuotannon jatkamiseen sen nykyisessä mittakaavas
sa.» (Kursivointi minun. — O. K.)

Tästä näkyy, miten Marx ymmärsi todellisen järkipe
räistämisen. Mutta näin käsitettynä järkiperäistäminen on 
mahdollinen vain Neuvostoliitossa, proletariaatin diktatuu
rin oloissa.

Meille tämä kaikki on käytännöllisesti erittäin tärkeää. 
Se osoittaa, että taistelumme työpalkan kohottamisesta ja 
varsinkin työpäivän lyhentämisestä on kapitalistisen järki- 
peräistämisjärjestelmän käytäntöönoton jälkeen saanut 
yhä suuremman merkityksen. Käy aivan selväksi, että enti
nen 8-tuntinen työpäivä -tunnuksemme on jo vanhentunut. 
Samalla se osoittaa, kuinka nykytärkeää on valaista työ
läisille konkreettisesti ja  oikein, että nimenomaan kapita
listinen järkiperäistäminen on huonontanut jyrkästi työ
väenluokan asemaa, ja saada työläiset selvästi tajuamaan 
tämän huononemisen.

Tov. Vargan ansioksi on luettava, että hän on erityi
sesti korostanut Yhdysvaltojen, Englannin ja Saksan nykyi
sen joukkotyöttömyyden merkitystä sekä uutta luonnetta. 
Tosin jo kapitalistisen kasautumisen yleisen lain mukaan 
asia on niin, että mitä enemmän pääoma yhteenkokoutuu 
ja  keskittyy, sitä voimakkaammin tulee kasvamaan teol
lisuuden reserviarmeija. Yksinomaan sillä ei kuitenkaan 
voida selittää kapitalistisen maailman joukkotyöttömyyden 
nykyisiä mittasuhteita. En hyväksy tov. Vargan yritystä 
johtaa tästä yleistä lakia tai yleistä tendenssiä työläisten 
lukumäärän ehdottomaan pienenemiseen. Mutta sikäli kuin 
hän asettaa kapitalistisen maailman joukkotyöttömyyden 
kasvun ja kroonisen luonteen viimeisten viiden vuoden 
aikana syyperäisesti riippuvaiseksi yhtäältä kapitalistisesta 
järkiperäistämisestä ja toisaalta asianomaisten kapitalistis
ten maiden menekkimarkkinain suhteellisesta ahtaudes
ta — sikäli hän on epäilemättä oikeassa. Jotta työttömien
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armeija voisi tyydyttää nykyisen yhdysvaltalaisen, englan
tilaisen ja saksalaisen kapitalismin intressit sen pitää olla 
suuri, mutta koska se todella nykyään on niin hirvittävän 
suuri, niin se ylittää jo ne puitteet, jotka vastaavat kapita
lismin intressejä näissä maissa. Työttömät työpalkan pol
kijoina — se miellyttää voitonahnetta pääomaa, mutta 
suunnattomat joukot työttömiä, jotka vuodesta toiseen ei
vät tuota lisäarvoa — se ei ole enää laitaa. Se on hyvin va
kava kapitalismin kriisin oire.

Onko kapitalistinen suunnitelmatalous 
mahdollinen?

Mistä finanssipääoma etsii ulospääsyä tällaisessa tilan
teessa? Ensiksi tuotantoa keskitetään edelleen, pääomaa 
kootaan yhteen jatkuvasti, kaikissa tärkeimmissä kapitalis
tisissa maissa laajennetaan monopolisointia. Finanssipää- 
oman koneistoa »täydennetään» yhä enemmän pankki- ja 
teollisuuspääoman yhä laajemman yhteensulattamisen 
kautta, muiden talousalojen, kulkulaitoksen, sisä- ja ulko
maankaupan ym. yhä laajemman monopolisoinnin kautta. 
Niinpä esim. Yhdysvaltojen uusien suurten vientimonopo
lien merkitys on viime aikoina tullut huomattavaksi. On 
käynnissä pankkipääoman yhä täydellisempi yhteenkokou- 
tuminen. Sanalla sanoen kehittyvät finanssipääoman kaikki 
menetelmät, joiden tarkoituksena on .organisoida, »rau
hanomaisesti organisoida» se monopolijärjestelmä, jota 
esim. viime syksynä »Yhteiskuntapolitiikan yhdistyk
sen» Zurichin konferenssin osanottajat (Herkner ja Sombart 
etunenässä) ylistivät vakaan, »suunnitelmallisen», »orga
nisoidun» eli »yhteenliitetyn» talouden ihmejärjestelmänä. 
Sombart itse on tosin käynyt vanhoilla päivillään jossain 
määrin melankoliseksi, hän ei puhu enää »korkeasta» ka
pitalismista, vaan »myöhäiskapitalismista». Mutta »kor
kean» kapitalismin lakastuneen kauneuden korvaukseksi 
sombartilainen myöhäiskapitalismi on vapautettu kaikista 
vaarallisista ristiriidoista. Asian ydin on seuraava: Sombart 
ennustaa kapitalismille rauhallista elämänaikaa sata vuot
ta tai ylikin (so. juuri perspektiiviä, minkä professorivanhus 
toivoisi avautuvan itselleen). Herkner — hänkin meille jo 
vanhastaan tuttu hahmo — ei ole niin melankolinen kuin 
Sombart, hänen mielialansa on optimistisempi. Maini-
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tussa konferenssissa hän esitti seuraavan idyllisen ver
tauksen:

»Ehkäpä siis kapitalismi on vanhan viinitynnyrin kal
tainen, johon tuon tuostakin lisätään uutta sosialistista 
viiniä, mutta valmistusaikaa osoittava päiväys jätetään en
tiselleen.»

Vahinko, ettei siellä ollut Karl Kautskya, II Internatio
naalin päämarxistia. Hän olisi varmaan ilman muuta hy
väksynyt niin Sombartin rauhanomaisen ultraimperialis- 
min kuin Herknerin kapitalistis-sosialistisen optimismin
kin. Viimeisessä kirjassaan »Materialistinen historiankäsi
tys» hän kirjoittaa:

»Kapitalismi on suoriutunut niin monesta kriisistä, se 
on kyennyt mukautumaan niin moniin uusiin useinkin val
lan hämmästyttäviin ja tavattomiin vaatimuksiin, että ny
kyään se näyttää meistä puhtaasti taloudelliselta kannalta 
katsottuna paljoa elinkykyisemmältä kuin puoli vuosisataa 
sitten.»

Kuinka alas tämä »marxisti» on luisunut!
Mitä itse asiassa on tuo »organisoitu», »yhteenliitetty» 

kapitalismi, tuo kapitalistinen »suunnitelmallinen» talous? 
Se on jotain sellaista, mitä finanssipääoma haluaa, mihin 
se pyrkii, mutta mihin sen on mahdoton päästä. Neuvos
toliiton kansantaloudessa tehdään työtä viisivuotissuunni
telman mukaan. Entä voiko mistään sen tapaisesta olla 
puhe kapitalistisessa maailmassa?!

Wall Street haaveilee esimerkiksi maailman rahamark
kinoiden täydellisestä kontrolloinnista ja säännöstelystä. 
Mutta, kuten nyt näemme, nuo haaveet heti synnyttyään 
jo pirstoutuvat raivokkaan pörssikeinottelun ja kireän kan
sainvälisen luottopulan seurauksena. Voiko kapitalistinen 
monopoli edes jossain erillisissä maissa tulla täydellisesti 
kapitalistisen kilpailun tilalle? Ei. Tuotantovälineiden val
tava keskittyminen ja pääoman yhteenkokoutuminen ovat 
tosiaan suurenmoisia askeleita työn yhteiskunnallistami
seen, se on kaikki totta. Mutta totta on myös se, että kapi
talistinen monopoli voi olla olemassa vain yleisessä kapi
talistisessa ympäristössä, so. tavaratuotannon ympäristös
sä, ja samanaikaisesti kilpailun kanssa. Kapitalistinen mo
nopoli on alituisessa ja ratkaisemattomassa ristiriidassa 
yleisen ympäristönsä kanssa, kuten Lenin on selvästi osoit
tanut Marxin opin pohjalla »Imperialismi»-teoksessaan. 
Huomautuksissaan »Pääoman» kolmanteen osaan Engels
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toteaa kapitalistien kasvavan pyrkimyksen tuotannon ja 
siis myös hintojen ja voittojen säännöstelyyn kartellien ja 
trustien kautta ja sanoo:

»On itsestään selvää, että nuo kokeet saattavat onnistua 
vain suhteellisen suotuisan taloussään vallitessa—  Jos 
tuotanto kaipaakin säännöstelyä, niin sen toteuttaminen 
käytännössä ei tietenkään ole kapitalistien luokan kutsu
mus.»

Se on työväenluokan kutsumus. Sen osoittaa jo pikim- 
miltään, tästä näkökulmasta tehty vertailu Neuvostoliiton 
talouden ja kapitalististen maiden talouden välillä.

Sosialistinen suunnitelmatalous

Teollisuustuotannon yhteenkokoutumisen korkea aste, 
samalla kun vapaan kilpailun rooli on täysin alistettu; ul
komaankauppa valtion monopolina; järkiperäinen suunni
telmatalous, joka ylittää huomattavasti teollisuuden ja 
kaupan puitteet sekä valtaa maatalouden — kaikki tämä, 
puhumattakaan tuon suunnitelmatalouden sosialistisesta 
luonteesta, merkitsee jo organisaatiomuodon kannalta kat
soen sellaista suunnatonta tuotantovoimien säästön mahdol
lisuutta, jollainen ei voi tulla kysymykseenkään missään 
kapitalistisessa maassa. Kun otamme vaikka yhdenkin esi
merkin kansantalouden resurssien haaskaamisesta kapita
listisissa maissa — lakkoliikkeiden aiheuttamat tappiot—, 
niin voimme helposti kuvitella, miten paljon Neuvostoliiton 
taloudessa säästetään sen ansiosta, että työväenluokka itse 
omistaa siellä tuotantovälineet. Sitä paitsi on otettava huo
mioon, että jos kapitalistisen monopolin todella onnistuu 
osittain hillitä vapaata kilpailua, niin kapitalistimaissa sen 
tarkoituksena ei ole niinkään paljon yhteiskunnan tuo
tantovoimien kehittäminen kuin tämän kehityksen pidät
täminen.

Neuvostoliitossa sitä vastoin nimenomaan kapitalistisen 
monopolin poistamisen ja työväenluokan monopolin pys
tyttämisen tuloksena ovat vapautuneet yhteiskunnan tuo
tantovoimat. Neuvostoliiton vapautuneiden, järkiperäisesti 
suunnattujen tuotantovoimien nousu korvaa suuressa mää
rin jopa Neuvostoliiton kansainvälisten taloudellisten yh
teyksien huomattavan supistumisen, mikä johtuu siitä, että 
olemme kapitalismin ympäröimiä
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Silläkin alalla, jolla Neuvostoliiton sosialistisen, suun
nitelmallisen taloudenhoidon toteuttaminen on erikoisen 
vaikeata — maataloudessa — NKP(b):n nykyisen linjan 
noudattaminen merkitsee suurta askelta eteenpäin. Sinä 
linjana on maatalouden kollektivisointi (neuvostotilat, kol- 
lektiivitaloudet jne.). Yksistään kollektiivitaloudtet, joilla 
nykyään Neuvostoliitossa on noin 2,5 — 3 milj. hehtaaria, 
tulevat viisivuotiskauden lopulla omaamaan 25 milj. heh
taaria, so. kymmenen kertaa enemmän. Se merkitsee, että 
koko kansantaloutta kehitetään tietoisesti sosialistiseen 
suuntaan Neuvostoliiton köyhän ja keskivarakkaan talon
poikaisten laajojen joukkojen tukemina. Se merkitsee ta- 
lonpoikaistalouden suuren sosialistisen uudestirakentami- 
sen alkua ja alkua työväenluokan johto-osuuden vakaut
tamiselle, minkä pohjana on työväenluokan ja talonpoikais
ten perusjoukkojen liiton uusien tuotannollisten muotojen 
kehittäminen.

Suurten töiden viisivuotissuunnitelman toteuttaminen, 
mikä vaatii suunnatonta työväenluokan voimien jännitystä 
kapitalististen ainesten vastarinnan murtamiseksi ja maa
talouden tavattoman takapajuisuuden poistamiseksi, takaa 
sen, että sosialistinen sektori lujittuu ratkaisevalla tavalla 
sekä kaupungissa että maaseudulla kansantalouden kapita
lististen ainesten kustannuksena.

Koska aikaisemmin puhuin kapitalististen maiden prole
tariaatin työehdoista kapitalistisen järkiperäistämisen yh
teydessä, niin minun on mainittava muutamia yksinker
taisia, mutta sangen luonteenomaisia tosiseikkoja työläis
ten työstä Neuvostoliitossa. Neuvostoliitossa kohoaa työ
läisten palkka vuosi vuodelta. Sen lisäksi joka vuosi 
käytetään 10 % laitosten voitosta työväenluokan elinolojen 
parantamiseen, siis tasasuhtaisesti työn tuottavuuden nou
sun kanssa lisääntyy myös työväenluokan osuus voitoista. 
Siihen on vielä lisättävä sosiaalivakuutus, johon työläisiltä 
ei oteta kopeekkaakaan heidän työpalkastaan. He nauttivat 
kaikkia tämän vakuutuksen tuottamia etuja työpalkkansa 
lisäksi. Sosiaalivakuutusrahasto on nyt kasvanut 1 100 milj. 
ruplaan. Tähän kuuluvat myös kaikki alennukset ja  etui
suudet, joita työläiset nauttivat erilaisissa sivistys- ja  oppi
laitoksissa jne. Mitä työaikaan tulee, niin parastaikaa ote
taan Neuvostoliitossa käytäntöön 7-tuntinen työpäivä. 
Tämän vuoden lokakuuhun mennessä 20 pros. teollisuus
laitoksista siirtyy 7-tuntiseen työpäivään, ja  viisivuotiskau
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den loppuun mennessä tulee koko maan teollisuus siirty
mään 7-tuntiseen työpäivään. Kaivoksissa työskentelevillä 
on jo nyt 6-tuntinen työpäivä, sama koskee myös tervey
delle vahingollisten ammattien työläisiä.

Tämä kaikki tekee ymmärrettäväksi kapitalistisen riis
ton ja  orjuuden kahleista vapautuneiden ja omaa sosialis
tista kotiaan rakentavien inhimillisten tuotantovoimien 
innokkaan luovan kilpailun. Tämä innokas kilpailu 
tekee Neuvostoliitolle mahdolliseksi päästä kehityksensä 
vauhdissa paljon edelle edistyneimmistäkin kapitalistisista 
maista. Meillä, kapitalististen maiden kommunisteilla, on 
entistä suurempi syy pitää Neuvostoliiton perusongelmia, 
mm. sen taloudellisen kehityksen ongelmia, ominamme ja 
valaista miljoonille työläisille Neuvostoliiton suurta sosia
listista rakennustyötä. Sen sijaan, että puhuisimme va
kautumisesta kapitalistisessa maailmassa, missä on käyn
nissä ei vakautumis-, vaan vakautumisen järkkymispro- 
sessi, me voimme täysin perustellusti kuvata elämää siinä 
maailman ainoassa valtiossa, joka ei ainoastaan todella 
vakaannu, vaan myös luo sosialismia.

Imperialismin ristiriidat maailman mitassa

Palaan takaisin kapitalistiseen maailmaan. On tieten
kin totta, että erillisissä maissa sekä tietyssä määrin myös 
kansainvälisessä mitassa tapahtuva monopolistisen kapita
lismin kehitys heikentää yhä enemmän vapaiden markki- 
nain sääntelevää merkitystä. Entä mihin se johtaa? Tulee
ko niiden tilalle joku uusi yleissääntelijä? Ei tule. Kapita
listinen järkiperäistäminen vahvisti tavattomasti esimer
kiksi Saksan tuotannollista mahtia ja kilpailukykyä, mutta 
missä kilpailla, miten kilpailla? se kysymys on Saksan 
osalta ratkaisematta. Voivatko kansainväliset yhtymät olla 
kapitalismin yleissääntelijöinä? Eivät missään tapauksessa. 
On syntynyt esimerkiksi jättimäisiä kansainvälisiä raaka- 
ainekartelleja, mutta ne aiheuttavat eri maissa vastaavilla 
tuotantoaloilla pitkällisiä tuotantopulia. Niiden vaikutuk
sesta kriisit ilmeisesti vain muuttuvat yhä suuremmassa 
määrin luonteeltaan kansainvälisiksi.

Käy selväksi, miten tärkeä merkitys on sillä seikalla, 
että kapitalistisessa maailmassa yhteenkokoutuminen ei 
keskity ainoastaan yhteen keskukseen, vaan useampiin
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suuriin imperialistisiin keskuksiin, joiden edelleenkehitys 
ei tapahdu samassa tahdissa. Mitä enemmän kapitalistisen 
maailmantalouden yleissääntelijän toiminta häiriintyy, sitä 
enemmän rahamaailman eri johtoryhmät saavat yrittää 
»säännöstellä» omalla vastuullaan ja  omaan malliinsa. Ne 
sääntelevät kuitenkin toinen toistaan vastaan, kukin vain 
saadakseen oman ylivoittonsa. Ja se tietää hillitöntä taiste
lua.

Tässä taistelussa esimerkiksi pääomien sijoitukset voi
vat olla niinä pyyntilonkeroina, joilla kaapataan saalis 
vieraalta alueelta. Ei yksistään vastustajan siirtomaissa ja 
»vaikutusalueilla», vaan vieraassa emämaassakin pääomien 
sijoitusta käytetään imperialistisena taisteluaseena. Tyypil
linen esimerkki tästä on General Electric Companyn vaiku
tus Englannissa, jossa englantilaiset ja amerikkalaiset pää
omat käyvät keskenään tuimaa taistelua ja jossa sinne 
tunkeutunut amerikkalainen pääoma pyrkii toimimaan 
paitsi koronkiskurina myös tuhotyöntekijänä. Taloudelli
nen tuhotyö vastustajan linnoituksessa — miksipä finans- 
siharvainvalta kieltäytyisi siitä keinosta. Vai olisiko se ehkä 
sopimattomampaa kuin vakoilu, sanomalehdistön lahjomi
nen ja muut »kilpailu»-menetelmät, joita imperialismin 
korkeat diplomaatit käyttävät apunaan kaikissa maissa?! 
Taistelu kaikilla aloilla: menekkimarkkinoista, raaka- 
ainelähteistä, pääoman vientialueista, osittaisista taloudel
lisista eduista sekä oman taloudellisen alueen laajentami
sesta ja nimenomaan toisten kustannuksella, koska maail
ma on jo jaettu, taistelu herruudesta, monopoliasemasta — 
kas sitä on tosiasiassa kapitalistinen »suunnitelmatalous».

Näiden kapitalistisen maailman ristiriitojen hämäämi
nen ja etenkin näiden ristiriitojen kärjistymisen kieltämi
nen — se on Sombartin ja Kautskyn tapaisten finanssipää 
oman »oppineiden» puolustajien kutsumus. Tässä työs
sään he monasti käyttävät aika ovelia menetelmiä. Esimer
kiksi Sombart pelaa valemarxilaisilla fraaseilla, tuo esille 
joukon tosiseikkoja työn yhteiskunnallistumisprosessista; 
hän tunnustaa nykyisen kapitalismin loismaisen luonteen, 
ennustaa kapitalismille vähittäistä, ehkä vuosisatojen mit
taista kuoleutumista eikä ikuisuutta. Professori Schulze- 
Gävemitz on jo niin pelästynyt, että edellä mainitussa 
Zurichin konferenssissa vastatessaan Sombartille sa
noi: ehkä vallankumous on kuitenkin mahdollinen, sillä 
»ovathan rauhansopimukset koonneet Eurooppaan suuria
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dynamiittivarastoja» ja »vallankumous ei voi koskaan 
puhjeta niin uhkeaan kukkaan kuin uusien sotien aikana».

Hän jopa pelkää, että kysymys ei tule olemaan vain 
Euroopan vallankumouksesta, vaan »maailman vallanku
mouksesta, joka voi vakavasti uhata vieläpä englantilais- 
amerikkalaisen kapitalismin jättiläisiä». Hän sanoo: »Eu
roopasta tulisi silloin Aasian niemimaa, jolla olisi pelkäs
tään arkeologinen merkitys.» Näette, kuinka suuren kau
hun valtaan on joutunut professoriparka, joka itse ei 
tarjoa muuta pelastusta kapitalistiselle maailmalle kuin 
kristillisen uskonnollisuuden istuttamista, so. reseptiä, jolla 
on »pelkästään arkeologinen merkitys».

Kapitalismin perikadon laki

Miksi puhun tässä noista kapitalismin puolustelijoista? 
Siksi, että juuri nykykaudella on erittäin tärkeätä antaa 
propagandassamme selvä kuva kapitalismin ristiriitojen 
kärjistymisestä. Siinä on juuri se kohta, johon meidän on 
keskitettävä kritiikkimme koko terävyydessään. Eikä tie
tenkään vain Sombartia, Kautskya, Hilferdingiä ja  kumpp. 
vastaan kohdistettu kritiikki. Jopa itsekritiikkimme on 
siinä oltava erittäin valppaana, jottei tehtäisi pienintäkään 
myönnytystä tendenssille, joka tavalla tai toisella johtaa 
kapitalismin vähittäisen kuoleutumisen perspektiiveihin. 
Siinä suhteessa ovat meille varoittavana esimerkkinä sel
laisen suuren vallankumoustaistelijan kuin toveri Rosa 
Luxemburgin virheet. Hän joutui harhateille yrittäessään 
muotoilla kapitalismin perikadon yksinkertaisen, puhtaasti 
taloudellisen lain. Ehkä erehdyn, kun olen sitä mieltä, että 
myös toveri Vargan esittämään »työläisten lukumäärän 
supistumisen tendenssiin», jonka hän yhdistää talonpoi
kain lopullisen farmareiksi muuttumisen prosessiin ja siir
tomaiden teollistamisprosessiin, sisältyy kapitalismin vähit
täisen kuoleutumisen uuden teorian itu. Pyrkimys kapita
lismin välttämättömän perikadon mahdollisimman selvä
piirteiseen ja tiiviiseen taloudelliseen perusteluun heijastaa 
sinänsä täysin lainmukaista tarvetta. Jotta tuo tarve 
tyydytettäisiin propagandatyömme alalla, neuvon tovereita 
ensiksikin tutkimaan entistä perusteellisemmin ohjelmaam
me ja toiseksi tutkimaan enemmän Marxia. Mitä teem
me uusilla kapitalismin perikadon laeilla, kun Marx on
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muotoillut tuon lain niin erinomaisen selvästi ja  iskevästi. 
Hieman kärsivällisyyttä, mielestäni tässä sopii palauttaa 
muistiin tuo Marxin vanha laki.

Esipuheessaan »Poliittisen taloustieteen arvosteluun» 
Marx esittää yleisen lain, joka koskee niin kapitalistista 
tuotantotapaa kuin vanhempiakin tuotantotapoja:

»Kehityksensä tietyllä asteella yhteiskunnan aineelliset 
tuotantovoimat joutuvat ristiriitaan olemassaolevien tuo
tantosuhteiden kanssa tai, mikä on vain asian juridinen 
ilmaisu, omistussuhteiden kanssa, joiden puitteissa ne oli
vat siihen asti liikkuneet. Tuotantovoimien kehittämismuo
doista nämä suhteet muuttuvat niiden kahleiksi. Silloin 
alkaa yhteiskunnallisen vallankumouksen aikakausi.»

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

»Pääomamonopoli tulee sen tuotantotavan kahleeksi, 
joka on sen aikana ja  sen suojassa kehittynyt. Tuotanto
välineiden yhteenkokoutuminen ja työn yhteiskunnallis
tuminen pääsevät kohtaan, missä ne käyvät kapitalistisen 
vaippansa kanssa yhteensopimattomiksi. Se räjäytetään rik
ki. Kapitalistisen yksityisomistuksen kuolinhetki lyö. Pak- 
koluovuttajat pakkoluovutetaan.»

Mitä merkitystä noilla Marxin vanhoilla lausunnoilla on 
meille nyt kuudenkymmenen vuoden kuluttua? Hyvinkin 
suuri merkitys. Ne ovat tulleet erittäin ajankohtaisiksi, ne 
koskevat juuri nykyistä aikakautta, juuri nyt on koittanut 
Marxin ennustama aika. Pääoman monopolista on tullut 
sen tuotantotavan kahle, joka sen kanssa yhdessä ja  sen 
ansiosta kohosi kukoistukseen. Tuotantovälineiden yhteen
kokoutuminen ja työn yhteiskunnallistuminen ovat saavut
taneet sen tason, jolla ne eivät enää mahdu kapitalistiseen 
kuoreensa. Yhteiskunnallisten tuotantovoimien kehitys on 
jo ristiriidassa kapitalististen omistussuhteiden kanssa.

Kautskyn ja Cunowin tapaiset marxismin ammattivää- 
rentäjät tässäkin vääristelevät hieman Marxin dialektiikkaa. 
Heidän tulkintansa mukaan Marx olisi muka väittänyt, että 
kapitalismin loppu tulee vasta silloin, kun tuotantovoimien 
edelleen kehittyminen käy ihan mahdottomaksi. Ja siitä 
Cunow tekee johtopäätöksen: kapitalismi elää siis vielä 
kauan. Kautsky taas, joka tahtoo näyttää viisaammalta ja 
»sosialistisemmaltakin» kuin Marx, vakuuttaa: Marx ereh
tyi, »kapitalismin loppu tulee jo aikaisemmin» (siis jo 
kapitalismin aikana!). Mutta Marxhan ei suinkaan tarkoit-
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tanut tuotantovoimien edelleen kehittymisen ehdotonta 
lamautumista.

Laissaan Marx ei tarkastele yhteiskunnan tuotantovoi
mia ja kapitalistisia omistussuhteita liikkumattomina, 
staattisina suureina, vaan tarkastelee niitä määrätyssä, 
niille kiertämättömässä historiallisessa kehityksessä. Mar
xin mukaan kulkee kapitalististen omistussuhteiden kehi
tys monopoliin, pääoman yhä suurempaan yhteenkokou- 
tumiseen päin. Tuo yhteenkokoutuminen merkitsee muuta
mien kapitalistien harjoittamaa pakkoluovutusta moniin 
kapitalisteihin nähden, ja pienentää jatkuvasti pääoman 
magnaattien lukumäärää (ei työläisten, toveri Varga!, eikä 
välttämättä kaikkien kapitalistienkaan), vaan niidien mag
naattien, jotka »anastavat ja monopolisoivat kaikki tuosta 
muuttumisprosessista (työn yhteiskunnallistumisesta, tuo
tannon teknisestä kehityksestä jne. — O. K.) koituvat 
edut». Tämähän sopii mainiosti nykyiseen finanssipääoman 
aikakauteen. Marx ei sano tällä sitä, että kapitalistinen mo
nopoli kehittyessään poistaisi kokonaan kapitalistisen kil
pailun. Ei, hän sanoo täsmällisesti: »Pääomamonopoli tulee 
(se merkitsee: on nyt jo tullut. — O. K.) sen tuotantotavan 
kahleeksi, joka on sen aikana ja sen suojassa kehittynyt.» 
Mistä tuotantotavasta on kysymys? Kapitalistisesta. Pää
oman monopolista oli siis tuleva kapitalistisen tuotantotavan 
kahle. Onko se oikein? On. Se ilmenee ennen kaikkea kah
dessa peruskohdassa: pääoman monopoli vaikuttaa 1) va
paan kilpailun kahleena ja  2) tuotantovoimien vapaan 
kehityksen kahleena. Ne ovat ristiriitoja, joita on mahdoton 
ratkaista kapitalistisen järjestelmän vallitessa.

Mitä tuotantovoimien kehitykseen tulee, niin Marx luon
nehtii sitä seuraavasti:

»Käsi kädessä tämän yhteenkokoutumisen eli muutami
en kapitalistien suorittaman monien kapitalistien pakkoluo
vutuksen kanssa kehittyy työprosessin yhteistoiminnallinen 
muoto yhä laajemmissa ja  suuremmissa mittasuhteissa, 
kehittyy tieteen tarkoituksenmukainen tekninen sovellutus 
(ei siis ole kysymys tuotantotekniikan kehityksen absoluut
tisesta lamaannuksesta, vaan päinvastoin absoluuttisesta 
kehittymisestä. — O. K.), maan suunnitelmallinen käyttö, 
työvälineiden muuttuminen sellaisiksi työvälineiksi, joita 
voidaan käyttää ainoastaan kollektiivisesti, kaikkien tuo
tantovälineiden säästö käyttämällä niitä tuotantovälineinä 
yhdistetyssä yhteiskunnallisessa työssä, kaikkien kansojen
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punoutuminen maailmanmarkkinat verkkoon ja samalla 
kapitalistisen järjestelmän kansainvälinen luonne.»

Miten Marxin mukaan ratkaistaan tällä tavalla kasva
vien yhteiskunnallisten tuotantovoimien ja samaan aikaan 
kasvavan pääoman monopolin ristiriita? Proletariaatin val
lankumouksellisen luokkataistelun tietä. Tärkeimmästä 
»yhteiskunnan tuotantovoimasta», ihmistyövoimasta, jona 
kapitalismin vallitessa on riistetty proletariaatti, kapitalismi 
itse kehittää haudankaivajansa.

»Kasvaa kurjuuden, sorron, orjuuden, rappeutumisen ja 
riiston määrä, mutta samalla kasvaa myös suuttumus työ
väenluokassa, jota kapitalistisen tuotantoprosessin meka
nismi itse kouluttaa, yhdistää ja järjestää.»

Tämä työväenluokka pakkoluovuttaa pakkoluovuttajat, 
hävittää kapitalistisen yksityisomistuksen, murtaa taloudel
lisen ja koko yhteiskunnallisen kehityksen kapitalistiset es
teet. Sellainen on Marxin esittämä kapitalismin perikadon 
laki, jonka Venäjän proletariaatin suuri vallankumous on 
jo todistanut täysin oikeaksi. Imperialismin nykyisellä aika
kaudella tuo laki on käynyt ajankohtaiseksi koko imperia
listiselle maailmalle. Meidän on käytävä armotonta ideolo
gista taistelua kaikkia Marxin teorian revidointiyrityksiä 
vastaan, tehtävä tuo teoria työläisjoukoille aivan ymmär
rettäväksi ja selväksi, selitettävä sitä ei abstraktisesti, ei 
pelkästään Marxin sanoja toistamalla, vaan valaisemalla 
tuota lakia konkreettisesti kapitalismin nykyisten perusris
tiriitojen pohjalta.

Leniniläisen konkretisoinnin välttämättömyys

Meidän on pidettävä lähtökohtana Leninin antamaa 
Marxin opin konkreettista tulkintaa. Ensimmäinen perus
seikka konkretisoinnissa on se, että korostetaan imperialis
min vallitessa tapahtuvan kehityksen epätasaisuutta eri 
tuotannonaloilla, kaupungissa ja maaseudulla, eri maissa ja 
maanosissa. Tähän liittyy yhtäältä taloudellisen ja poliitti
sen taistelun kärjistyminen eri imperialististen valtojen 
välillä sekä siirtomaista ja  maailman herruudesta käytävien 
imperialististen sotien kiertämättömyys, koska maailma on 
jo jaettu imperialistien kesken. Toisaalta tähän liittyy 
talonpoikais- ja  kansallisuuskysymyksen erikoinen osuus 
luokkataistelussa nykykaudella sekä siirtomaiden vapaus-
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taistelun ensiarvoinen merkitys. Parhaana Marxin teorian 
»konkretisointina» on kuitenkin Neuvostoliiton olemas
saolo ja sen merkitys proletaarisen maailmanvallanku
mouksen tukikohtana.

Kaikki se, mitä leninismi on tuonut Marxin oppiin sitä 
konkretisoimalla, ei laisinkaan edellytä muutoksia Marxin 
lakiin. Päinvastoin. Kaikki imperialismin ratkaisevat risti
riidat juontavat ny ky kaudellakin juurensa siitä perusristi
riidasta, jonka Marxin laki toteaa. Eikö esimerkiksi Englan
nin ja Amerikan välisen antagonismin kärjistyminen ole 
ilmauksena siitä, että pääoman monopolista on tullut 
kapitalistisen tuotantotavan kahle? Tuon kahleen tuntevat 
nyt kyllin selvästi niin kummankin maan kapitalistit kuin 
työläiset ja  työttömätkin. Englannin kapitalisteista tuntuu 
vain, että Amerikan pääoman monopolista on tullut Eng
lannin kapitalismin kahle ja Yhdysvaltain porvaristosta 
asia näyttää olevan päinvastoin. Siitä johtuukin taistelu. 
Tai Intian tuotantovoimien kehitys — eikö se ole Englan
nin imperialismin pääoman monopolin kahleissa? Eikö 
Kiinan kehitystä kahlehdi Englannin ja Japanin monopoli? 
Tietysti kahlehtii. Samainen kapitalismin saartorengas on 
myös Neuvostoliiton tuotantovoimien täydellisen kehittä
misen esteenä jne.

Me emme saa hetkeksikään jättää huomioon ottamatta 
sitä, mitä Lenin korosti: »Tämä ristiriitojen kärjistyminen 
on historiallisen siirtymiskauden» — imperialismin kauden
— »mahtavin liikkeellepaneva voima.» (Kursivointi minun.
— O. K.) Näin käsitti asian suuri vallankumouksellinen mar
xisti. Eikä se ole koskaan ollut siinä määrin oikein kuin 
imperialismin nykyisellä kaudella.

U. KANSAINVÄLISEN POLITIIKAN 
HUOMATTAVIMMAT AJANKOHTAISET 

RISTIRIIDAT

Neuvostoliitto ja kapitalistinen maailma

Samalla kun Neuvostoliitto edistyy sosialistisessa kehi
tyksessään ja lujittuu, sen kansainvälinen vaikutusvalta 
vahvistuu ja kaikkien maiden työtätekevien joukkojen
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aktiivinen Neuvostoliiton kannatus voimistuu. Mutta sitä
kin enemmän lisääntyy imperialismin rosvoushenkinen 
aggressiivisuus Neuvostoliittoa kohtaan. Kapitalististen 
maiden ja Neuvostoliiton välisessä ristiriidassa on kapita
lismin suhteellisen vakautumisen ensimmäisten vuosien 
jälkeen jouduttu uuteen, kärkevämpään vaiheeseen sen 
seurauksena, että Neuvostoliittoa ympäröivien kapitalistis
ten maiden imperialistiset mielihalut voimistuvat ja että 
pyritään voimaperäisesti löytämään pääsy valtavalle poten
tiaaliselle menekkimarkkina-alueelle, koska eri kapitalis
tisissa maissa talouselämä on joutunut umpikujaan. Ei 
vain vihamielinen finanssisaarto- ja piirityspolitiikka, vaan 
myös suoranainen sodan valmistelu Neuvostoliittoa vastaan 
on mitä julkeinta.

Sitä todistavat Neuvostoliittoon rajoittuvien valtioiden 
kuumeinen asevarustelu, Puolan ja Romanian erilaiset so
tilaalliset sopimukset, Ranskan pääesikunnan aktiivinen 
johtava osuus puolalais-romanialaisen armeijan järjestä
misessä ja kouluttamisessa, Englannin vehkeily Neuvosto
liittoa vastaan Afganistanin alueella (valkobuharalaisten 
rosvojoukkojen hyökkäykset neuvostotasavallan raja-alueel
le) ja Kiinässa (poliisien hyökkäys neuvostokonsulaattiin 
Harbinissa ym.). Viime aikana on ilmennyt yhä selvemmin 
se osa, jota Ranskan imperialismi esittää Englannin ja 
Ranskan neuvostovastaisessa blokissa Neuvostoliiton-vas- 
taisen sodan järjestäjänä. Tällä sodalla Ranskan imperia
lismi pyrkii vasalliensa avustamana ottamaan ratkaisevan 
askeleen alistaakseen koko Euroopan mannermaan välittö
mään tai välilliseen herruuteensa.

Neuvostoliiton-vastainen kapitalististen valtojen sota- 
politiikka ei tietenkään merkitse läheskään sitä, että ne 
olisivat yksimielisiä niin sanotussa »Venäjän kysymykses
sä». Nämä ovat kaksi eri asiaa. Rosvojen kesken ei voi olla 
täyttä yksimielisyyttä, kuten Lenin sanoi.

Englannissa on nyt vallassa MacDonaldin hallitus. Mi
ten se tulee vaikuttamaan Neuvostoliittoa vastaan tähdät
tyyn sotapolitiikkaan? Minusta se merkitsee askelta taak
sepäin, jotta sitten otettaisiin kaksi askelta eteenpäin. Itse 
Englannin porvaristokaan ei ole ollut täysin yksituumaista 
politiikassaan Neuvostoliittoon nähden. Chamberlain ja 
Bakfrvin tehostivat voimiensa takaa sotapolitiikkaa, mutta 
he eivät siinä täysin onnistuneet. MacDonaldin tehtäväksi 
on annettu jatkaa samaa politiikkaa, mutta kiertoteitse.
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II Internationaalin puolueet suhtautuvat Neuvostoliit
toon yleensä aggressiivisemmin kuin monet kapitalistipii- 
rit. Se johtuu välittömästi siitä, että ne esittävät porvaris
ton vastavallankumouksen asiamiesten osaa työväenliik
keessä. Kapitalististen maiden proletariaatin vallankumouk- 
sellistuminen tekee niiden kaikkien poliittisen olemassaolon 
uhatuksi, ja  Neuvostoliiton sosialistinen rakennustyö vai
kuttaa välittömästi tuohon vallankumouksellistumiseen. Se 
näöltään huomattava ero, mikä on Englannin labour-puo
lueen hallituksen »pasifistisen» politiikan ja esimerkiksi 
Saksan sosialidemokratian avoimen sosialifasistisen politii
kan välillä, on itse asiassa vain vähäpätöinen, ohimenevä 
aste-ero. Mutta siitä puhun vähän myöhemmin.

Saksan porvariston kansainvälinen asema

Saksan porvariston ulkopolitiikassa voi ensi kädessä 
todeta yleisen neuvostovastaisen tendenssin voimistumisen. 
Ellei oteta huomioon vain tätä puolta, vaan koko se ulko
poliittinen tilanne, missä Saksan porvaristo nykyään on, 
niin osoittautuu, että sen asema on tavattoman ristiriitai
nen. Selvänä oireena siitä on jopa Saksan fasismin jakautu
minen kahteen leiriin: sosialifasismiin ja »saksalais-natio- 
nalismiin», joiden kesken vallitsee poliittisia tarkoituksia 
vastaava työnjako. Sosialidemokraattien, keskustan ja 
Stresemannin viime vuosina puolustama »sovintopolitiik- 
ka» englantilais-ranskalaiseen blokkiin nähden asettaa 
johtavaksi tavoitteekseen ennen kaikkea Saksan kapitalis
min sisäiselle vakautumiselle välttämättömien ehtojen 
luomisen vaikkapa sillä hinnalla, että tunnustetaan Rans
kan hegemonia Euroopan mannermaalla. Korvaukseksi 
Versaillesin rauhansopimuksen tärkeimpien ehtojen lojaa
lisesta täyttämisestä ja  englantilais-ranskalaisen blokin 
yleisen taantumuksellisen Euroopan-politiikan tukemisesta 
Saksa esittää vaatimuksia, että sille annettaisiin joitakin 
siirtomaamandaatteja ym. Koska jo alun perin on ollut 
selvää, että toivo siirtomaamandaattien saannista Ententen 
armosta riippuu ilmassa, niin ei pelkkä »täyttämispo- 
litiikkakaan» ole voinut tyydyttää Saksan porvaristoa. Se 
ei aio tyytyä pelkästään siihen, että saa pumputa Saksan 
proletariaatista parin kolmen sukupolven ajan hirvittävän 
suuria sotaveroja Ententelle annettavaksi; etujensa kan-
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naita sitä kunnostaa Itävallan yhdistäminen Saksaan, itäis
ten rajojen oikominen, ja erikoisesti se pyrkii saamaan 
oikeuden avoimeen aseistautumiseen. Sitä kiinnostaa ta
vattomasti Venäjän menekkimarkkinoiden valtaaminen, 
tietenkin sen omia etuja eikä Puolan tai Ranskan etuja 
silmälläpitäen. Se ei ole lainkaan kiinnostunut Ranskan ja 
Puolan jatkuvasta ekspansiosta, jonka seurauksena Saksa 
joutuisi vasaran ja alasimen väliin. Tuo Saksan uusim- 
perialismin ristiriitainen asema tuli ilmi myös viime neu
votteluissa sotakorvauskysymyksestä Pariisissa.

Sotakorvauskysymys

Kymmenen vuotta sitten, jolloin Hermann Muller alle
kirjoitti Versaillesin sopimuksen, ei sotakorvauskysymys 
ollut niin mutkikas kuin nyt. Silloin sanottiin suoraan: 
»Saksan on maksettava ja maksettava paljon, ja  ellei se 
maksa, niin lyömme sitä, lyömme kuin vierasta sikaa.» Ja 
sitä tosiaankin lyötiin. Itä-Saksaan muodostettiin käytävä, 
Länsi-Saksassa miehitettiin laajoja alueita, joten koko maa 
saarrettiin ja pantiin muurien sisään. Muutaman vuoden 
kuluttua osoittautui taas paikkansapitäväksi vanha sanan
parsi: »ei ole niin korkeata muuria, jonka yli ei kultakuor
maa kantava aasi pääsisi» (meidän päivinämme ei kulta- 
kuormaa kantavaa aasia enää sanota aasiksi). Amerikasta 
virtasi dollareita ja  Saksa alkoi maksaa dollareilla. Se oli 
käännekohta.

Kymmenen vuotta sitten ollessaan Versaillesissa pyhä 
Wilson julisti Amerikan pääoman nimessä liittolaisille: 
»Minä olen kaikkien kansojen itsemääräämisoikeuden kan
nalla, tehkää siis mitä ikinä haluatte, mutta vain yhdellä 
ehdolla: maksakaa minulle viimeistä dollaria myöten kaik
ki, mitä olette minulle velkaa; mistä otatte rahat, se on 
minulle samantekevää, ja  jos te tällöin ette tule pitäneeksi 
arvossa muiden kansojen itsemääräämisoikeutta, minä voin
kääntyä selin, että en sitä näkisi__» Dawes ja  Young me-
nettelivät taas toisin. Lenin sanoi jo vuonna 1920, että 
Amerikka ryöstää maailmaa toistaiseksi »omaperäisellä» 
tavalla, so. kaupallisesti. Se ilmenee sotakorvausongelman 
nykyisessäkin ratkaisussa: Saksasta kutsutaan pois poliit
tiset komissaarit ja  niiden tilalle lähetetään pankkikomis- 
saarit, Reinin maakunta luvataan tyhjentää, sotilaalliset
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miehitysmenetelmät korvataan uuden kansainvälisen sota- 
korvauspankin finanssivehkeilyillä, sotakorvaussuoritukset 
rahoitetaan mahdollisimman suurelta osaltaan, transfer- 
suoja poistetaan ja Saksan sotakorvausvelat kaupalliste
taan.

Minkälainen oli Pariisin pelipöydän ääreen kokoontu
neiden neljän pääpelurin suunnitelma? Ranskan hallituksen 
vaatimukset muistuttivat eniten alkuperäistä versaillesilais- 
ta kantaa: kiskottava Saksalta sotakorvausmaksuja niin 
paljon kuin suinkin ja evättävä Saksalta tyystin kaikki 
imperialistisen ekspansion mahdollisuudet. Sotakorvaus- 
summien suuruuteen nähden oli Ranskan hallituksen pakko 
suostua myönnytyksiin tosin sen kannalta koko lailla ym
märrettävässä muodossa : lähivuosina saa Ranskan imperia
lismi sangen paljon rahaa (korvausmaksujen kaupallis
tamisen kautta), mutta tietysti tulevaisuuden kustannuk
sella ja sen hinnalla, että luopuu Saksan välittömän kolo- 
nisoinnin politiikasta. Tämä muoto on Ranskan imperialis
min mieleen, sillä eihän kukaan kerta kaikkiaan tiedä, 
miltä maailma näyttää 37 tai 58 vuoden päästä, ja  sen 
vuoksi on jokainen lähivuosina taskussa kilisevä frangi 
paljon arvokkaampi kuin kaikkein houkuttelevimmat 
kaukaisen tulevaisuuden lupaukset. Sen suostumus perustui 
siis sangen reaalisiin laskelmiin.

Mitä Saksan poliitikot havittelivat käydessään Pariisissa 
sopimuksentekoon? He puhuivat: »Vaikka emme olekaan 
maksukykyisiä, minkä seikan asiantuntijamme voivat todis
taa, niin olemme kuitenkin valmiit maksamaan kaiken, 
vieläpä enemmänkin kuin teidän asiantuntijanne pitävät 
mahdollisena, jos vain annatte meille muutamia siirtomaa- 
mandaatteja» jne. Tässä hengessä puhuivat Pariisissa 
varsinkin Saksan epäviralliset edustajat (suoraan tai kautta 
rantain). Tuo naiivi spekulointi siirtomaaekspansion tule
vaisuuden näköaloilla ajoi Pariisissa auttamattomasti 
karille Englannin ja Ranskan armollisella myötävaikutuk
sella.

Englannin hallitus pyrki Pariisissa sitomaan Saksan 
tiukemmin englantilais-ranskalaiseen blokkiin (tietenkään 
aiheuttamatta itselleen pienintäkään rahallista vahinkoa) 
ja ehkä jossain sopivassa käänteessä riitaannuttamaankin 
Saksan Yhdysvaltojen kanssa ensi kädessä yhdistämällä 
korvausmaksukysymykseen vaatimuksen niiden summien 
pienentämisestä, jotka liittolaismaat ovat velkaa Yhdysval-
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loille. Sekin laskelma jäi huomattavalta osaltaan toteutu
matta.

Mitä tulee Amerikan imperialismiin, jota Pariisissa edus
ti Morganin firma, niin se ilmaisi olevansa valmis finans- 
sivälittäjäksi Saksan ostamiseksi irti Ranskan harjoittaman 
välittömän kolonisaatiopolitiikan pihdeistä, mutta hyvää 
taloudellista ja poliittista välittäjän palkkiota vastaan. 
Palkkiona olisi Saksan alistaminen vähitellen määräävään 
finanssivalvontaansa ja Saksan käyttäminen Amerikan 
finanssivalvonnan tukikohtana Euroopan muihinkin osiin 
nähden ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös poliittisena 
vastapainona Englannin imperialismille. Minun käsitykseni 
mukaan tuon Amerikan pelin onnistumismahdollisuudet 
kasvoivat Youngin suunnitelman ansiosta huomattavasti. 
Ilman Amerikan pääoman osanottoa ei neuvotteluista olisi 
yleensä tullut mitään. Amerikkalaiset tietävät, että tuo 
afääri vaatii pääomaa, mutta amerikkalaisillahan on tavat
toman kehittynyt finanssitekniikka, so. taito hankkia vai
kutusvaltaa ja valvontaoikeuksia panemalla likoon verrat
tain pieniä pääomia.

Yhdysvallat ja Saksa

Amerikan imperialismin asema on itse asiassa viimeisten 
kymmenen vuoden kuluessa oleellisesti muuttunut. Ameri
kan pääomanvienti on alkanut näytellä huomattavaa osaa. 
Koska Yhdysvaltojen pääomien suurvienti on jo käynnissä, 
niin miksi niitä sijoitettaisiin vain Kiinaan ja  ylipäänsä 
takapajuisiin maihin; Saksan kaltainen korkealle kehittynyt 
teollisuusmaa on ainakin yhtä sopiva Amerikan finanssipää- 
oman kasaamistarkoituksiin; Saksa otettaisiin vieläpä
avosylin Amerikan kontrolloimaksi vasallivaltioksi__
Tämäntapaiset spekulaatiot ovat viime aikoina tavan takaa 
vilahdelleet eräiden amerikkalaisten finanssipiirien lausun
noissa. Erittäin kuvaava on New Yorkin National City 
Bankin bulletiniin äskettäin antama neuvo Saksan sotakor- 
vauskysymyksen ratkaisuun: Saksan on tehtävä enemmän 
työtä ja  syötävä vähemmän.

Youngin suunnitelman mukaan on Saksan maksettava 
paljon, mutta Saksan kapitalismin menekkimahdollisuuk- 
sien laajenemista ei ole harkittu. Tätä tavattoman tärkeätä 
kysymystä ei Pariisissa edes käsitelty. Voiko Saksa maksaa
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vai ei? Viimeisessä kirjoituksessaan Keynes pitää sitä mah
dottomana, mutta toveri Varga arvelee sen olevan mahdol
lista. Siksipä olemme varovaisia lausunnoissamme. Mitä 
tapahtuu 37 tai 58 vuoden kuluttua, se on eri kysymys 
(josta meillä on oma mielipiteemme). Mutta lähivuosiin 
nähden voimme varmuudella ennustaa Youngin suunnitel
man toteuttamisen tiellä olevan tavattomia vaikeuksia. 
Mainitsin jo, että Saksan porvaristo puolestaan on kaikkea 
muuta kuin halukas tyytymään vuodesta toiseen sotakor
vausten maksajan vaatimattomaan osaan. Se haluaa ajaa 
imperialistista politiikkaa. Tuo politiikka johdattaa Saksaa 
tietyssä määrin maailman imperialististen voimien vallitse
vaan järjestelmään. Siinä järjestelmässä taas on paljon 
räikeitä ristiriitoja, joiden suhteen kannan selkeä määrittely 
ei suinkaan ole helppo tehtävä riittämättömästi aseistetulle 
Saksan porvaristolle. Entisellä »sovintopolitiikalla» ei ole 
juuri mitään merkitystä sen jälkeen kun Reinin maakunta 
on tyhjennetty. Mitä seuraa sitten? Luullakseni Saksan por
varisto orientoituu yhä enemmän Amerikkaan. Merkitsisikö 
se Saksan porvariston jyrkkää käännöstä englantilaisvastai- 
sen tai ranskalaisvastaisen politiikan puolelle? Ei. Saksan 
porvariston asema on tukala. Sen asema estää sitä asettu
masta selvästi määrätylle kannalle maailmanpolitiikan suu
rimpaan ristiriitaan nähden. Siinä kaupunkipahasessa, missä 
minä vietin opiskeluvuoteni, asui eräs kauppias, joka ei 
tietenkään ollut mikään Kroisos nykyisessä mielessä, mutta 
kuitenkin sen kaupungin rikkain mies. Kaupungissa oli 
kaksi puoluetta ja aina kunnallisvaalien edellä, kun kaup
piaamme asiakkaat kysyivät häneltä, mille puolueelle hän 
antaa äänensä, hän vastasi: »Minä en ole tarpeeksi rikas 
omatakseni poliittisia periaatteita.» Saksan porvaristokaan 
ei ole vielä kyllin rikas ottaakseen tietyn asenteen Englan
tiin ja  Amerikkaan nähden. Joka tapauksessa tässäkin vai
kuttaa laki, jonka mukaan porvariston ideologia on riippu
vainen kultakahleista. Velallisen ja velkojan keskinäiset 
suhteet ovat lujemmat kuin ostajan ja  myyjän. Youngin 
suunnitelman mukaan Amerikan imperialismista tulee 
Saksan suurin velkoja, joka on aina valmis antamaan 
uusia lainoja. Saksan porvariston ja sen imperialististen 
vaateiden kannalta tämä Amerikkaan suunnistautuminen 
saattaa luvata joskaan ei paljon niin kuitenkin enemmän 
kuin aikaisempi tosiasiallisen antautumisen politiikka 
Ranskan ja Puolan ekspansion suhteen.
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Viime puheessaan valtiopäivillä Stresemann viittasi 
Amerikan imperialismin kolonisaatiotendensseihin. Se on 
tosi, noita tendenssejä on. Mutta jos Stresemann ei ole 
nähnyt noita tendenssejä Reinin maakunnan miehittäneen 
Ranskan imperialismin taholta, niin voidaan olettaa, että 
lähivuosina hän katsoo välttämättömäksi ylistellä Saksan 
imperialismin kasvavaa riippuvaisuutta Amerikan finans- 
sivalvonnasta »Saksan kansallisia etuja» vastaavana. Ellei 
hän halua sitä tehdä, on Saksan porvariston etsittävä uusi 
mies ulkoasiainministeriksi.

Imperialististen ristiriitojen »sovittaminen»

Merkitseekö sotakorvauspulman nykyinen ratkaisemis- 
yritys imperialististen ristiriitojen »sovittamista», kuten 
toveri Varga arvelee korjausehdotuksessaan teesiluonnok- 
seemme? Ei. Toista ovat niiden sovittamisyritykset ja  tyk
känään toista tulokset mihin päästään. Itse Youngin komis
sio laatimassaan mietinnössä pukee epäilyksensä seuraa- 
viksi sanoiksi:

»Jos niiden (asianomaisten) suhtautumistavassa ilme
nee vihamielisyyttä tai edes epäluottamusta tai jos siinä 
ilmenee pyrkimystä aiheuttaa tai jatkaa yksipuolista talou
dellista diskriminaatiota, niin järjestelysuunnitelmamme, 
joka on täysin toteutettavissa hyvän tahdon vallitessa, 
kohtaa ennemmin tai myöhemmin vaikeuksia, niin että 
sitkeä, pitkäaikainen kärsivällisyyttä kysyvä työ Euroopan 
jälleenrakentamiseksi huomattavasti pitkistyy. Ilman hyvää 
tahtoa ja keskinäistä luottamusta kaikki sopimukset ja 
takeet ovat arvottomia.»

Imperialististen ristiriitojen vallitessa ei »hyvään tah
toon» ole lainkaan luottamista. Voiko todellakaan kuvitella, 
etteivät nykyiset imperialismin ristiriidat antaisi tuntea 
itseään esimerkiksi Kansainvälisen järjestelypankin sisällä? 
Enpä luule. En kajoa tässä Saksan sisäisten luokkavasta- 
kohtien kärjistymisen näköaloihin, — siitä puhumme 
myöhemmin. Mutta sotakorvauskysymyksen tällaisen 
ratkaisun seurauksena ensiksikään ei ole mitään mahdol
lisuuksia lieventää Englannin ja Amerikan välistä ristirii
taa, päinvastoin se kärjistyy. Toiseksi Saksan ja Ranskan 
suhteet kärjistyvät. Ja kolmanneksi seuraava tulevaisuuden 
näköala: Youngin suunnitelmaa toteutettaessa nousee eteen
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tavattomia vaikeuksia, sillä menekkimarkkinakysymys käy 
Saksalle mahdottomaksi ratkaista. Mistä sen ratkaisua ruve
taan etsimään? Siitäkö, että Saksalle annetaan joitakin 
siirtomaita Afrikasta? Siitä on naurettavaa puhuakaan. 
Ratkaisua haetaan kaikkialta, mutta ensi kädessä idästä, 
Neuvostoliitosta. Neuvostoliiton markkinat eivät ole mille
kään maalle niin tähdelliset kuin juuri Saksalle. Kapitalis
tinen maailma painostaa Neuvostoliittoa yhä voimakkaam
min. Ja vanha tunnuslause »Saksan on maksettava» voi 
vähitellen muuttua uudeksi: »Venäjän on maksettava, 
Venäjän on ostettava.» (»Ja ellei se tahdo, niin koko kapi
talistinen maailma puristaa Neuvostoliiton saartorenkaa
seen!») Tämä voi olla aiheena jo MacDonaldin ja Hooverin 
tulevassa neuvottelussa. Mitä taas tulee niihin suurkeinot- 
telijoihin, jotka istuvat Kansainvälisessä järjestelypankissa, 
niin ne tulevat aivan varmasti ajamaan entistä voimak
kaampaa painostuspolitiikkaa Neuvostoliittoon nähden. Sil
loin Amerikan imperialismi osallistuu välittömästi tuohon 
neuvostovastaiseen politiikkaan ja ehkäpä vielä johtaakin 
sitä. Se merkitsee pitkää askelta eteenpäin Neuvostoliiton- 
vastaisen kapitalistisen yhteisrintaman luomisen tiellä.

Englannin ja Amerikan välinen ristiriita

Se, että Versaillesin sopimuksen vanhat puitteet käyvät 
ahtaiksi Amerikan imperialismin ekspansiolle, ei tule ilmi 
pelkästään Saksan sotakorvausongelman yhteydessä. Eng
lannin, Ranskan ja Japanin ekspansiopolitiikka voi helpom
min kehittyä Versaillesin sopimuksen pohjalla. Yhdysval
tojen ekspansion on päinvastoin Amerikan mantereen 
ulkopuolella ollut toistaiseksi tyydyttävä pääasiallisesti 
taloudellisiin valtauksiin. Paitsi että Euroopan tulee olla 
avoinna Amerikan finanssiekspansiolle ja kaikki meret on 
julistettava vapaiksi, avoimen oven politiikkaa on julistet
tava myös kaikilla mantereilla — siinä Amerikan imperia
lismin nykyinen tunnus. Monroen oppi on hyvä, mutta ei 
enää kyllin tilava tuolle taloudellisessa suhteessa väkevästi 
lujittuneelle imperialismille. Ovet kiinni Amerikan mante
reella, mutta selko selälleen kaikilla muilla!

Englannin ja Amerikan pääoman välinen taloudellinen 
taistelu yhä laajenee ja kärjistyy. Etelä-Amerikka on ny
kyään havainnollisena osoituksena siitä. Taloudellinen tais-
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lelu muuttuu välttämättä poliittiseksi taisteluksi. Aseistautu- 
miskilpa kiihtyy kuumeisesti molemmin puolin.

Estävätkö nämä molemminpuoliset sotavalmistelut 
keskustelemasta edelleenkin »aseistautumisen rajoittami
sesta», »rauhan tukemisesta» ja  »sotien kieltämisestä»? 
Eivät lainkaan. Rauhanneuvottelutkin ovat välttämätön 
vaihe sodan valmistelussa. Sen me tiedämme hyvin niiden 
neuvottelujen historiasta, joita käytiin Saksan, Englannin 
ja  Ranskan kesken viime imperialistisen maailmansodan 
kynnyksellä. Niiden neuvottelujen »menestyksistähän» toi
totti koko kapitalistinen sanomalehdistö yötä päivää, ja 
vieläpä eräät diplomaatit olettivat, että rauhanomaisen rat
kaisun mahdollisuudet olivat huomattavasti suurenneet 
juuri sillä hetkellä, kun yhtäkkiä, odottamatta, syttyi sota. 
Tuolla yllätyksellisyydellä, odottamattomuudella on yhtä 
oleellinen merkitys imperialistisen maailmansodan sytty
miselle kuin edelläkäyvillä pasifistisilla neuvotteluilla.

Tuollaiset neuvottelut ovat välttämättömiä monelta eri 
kannalta. Pasifistiset neuvottelut ja tunnukset ovat välttä
mättömiä yksinpä oman maan kansanjoukkojen valmenta
miseksi sodan varalta. Imperialistien on turvauduttava laa
jalti pasifistisiin tunnuksiin ihan sodan julistamishetkeen 
asti varsinkin nyt, kun kaikilla on tuoreessa muistissa viime 
imperialistisen sodan kokemus. Tuo diplomaattinen peli on 
tarpeen myös liittolaisista taisteltaessa ja samoin sitä var
ten, että voitaisiin valita otollisin hetki sodan alkamiselle.

Uusi imperialistinen maailmansotahan on mitä suurin 
uhkayritys. Tarkastelkaamme sitä esimerkiksi Englannin 
porvariston näkökannalta. Tästä sodastahan tulee sellainen 
voimainkoetus, joka panee koko Brittiläisen imperiumin 
kohtalon yhden kortin varaan. On täysin ymmärrettävää, 
että Englannin porvaristo ei rohkene suorastaan jouduttaa 
tuota sotaa yrittämättä ensin siirtää sitä tuonnemmaksi, 
yrittämättä ensin päästä imperialistisiin tarkoitusperiinsä 
ilman sotaa, mikäli se on mahdollista. Amerikankaan impe
rialismilla ei nykyään ole erikoista syytä jouduttaa tuota 
sotaa, sillä aika tekee työtä Amerikan hyväksi. Tällaisissa 
olosuhteissa eivät imperialististen hallitusten neuvottelut 
rauhan säilyttämisestä ole mitään muuta kuin taistelua 
edullisimmista sodankäynnin ehdoista, ja  siinä mielessä ne 
ovat yksi sodan valmistelun välttämättömistä menettely
tavoista.

MacDonald tahtoo nyt sopia välittömästi Hooverin kans-
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sa jopa rauhan periaatteista! Se vaikuttaa hyvin vähän 
suurten objektiivisten ristiriitojen tosiasialliseen kärjisty
miseen. Ei tietenkään pidä rajoittua pelkästään tuollaisiin 
merkityksettömiin keskusteluihin ja neuvotteluihin, vaan 
silloin tällöin voidaan myös solmia juhlallisia sopimuksia 
ja konventioita. Se on kuitenkin varmaa, että aseistamis- 
kilpa jatkuu, taloudellinen ja poliittinen taistelu yhä kär
jistyy ja valtava yhteentörmäys lähenee.

Poliittisen ilmapiirin jännittyneisyys lisääntyy koko 
maailmassa niin maailman imperialismin ja Neuvostoliiton 
välisten ristiriitojen ympärillä kuin myös E n g la n n in  ja  Ame
rikan vastakohdan ympärillä. Viimemainittu vastakohta ai
heuttaa suuren voimien uudelleen ryhmittymisen. Ameri
kan imperialismi vetää Kanadaa ja Australiaa vaikutuspii
riinsä jättiläismagneetin tavoin. Italian on omaksuttava 
tietty asenne ja se kallistuu yhä enemmän Amerikan suun
taan. Japaninkin on määriteltävä kantansa; sitä vetää 
Englannin leiriin. Brittiläisen imperiumin tärkeimmissä 
siirtomaissa tämän ristiriidan vaikutus tuntuu jo enemmän 
tai vähemmän selvästi. Amerikan imperialismi käyttää ny
kyään taitavasti hyväkseen objektiivisten olosuhteiden sille 
tarjoamaa mahdollisuutta operoida vieraille vaikutusalueil
le tunkeutuessaan toistaiseksi jonkin verran toisenlaisilla 
menetelmillä ja tunnuslauseilla kuin Englannin ja Japanin 
imperialismi, esimerkiksi »kansojen itsemääräämisoikeu
den» tunnuksella — palauttakaamme mieleen Amerikan 
ele Egyptissä Kelloggin sopimuksen yhteydessä — tai tun
nuksella: ovet auki Kiinaan! Tällä on määrätty vaikutus 
siirtomaiden kansallis-reformistisen porvariston asennoitu
miseen.

Kiinan asema

Taloudelliseen mahtiinsa nojaten USA pitää Kiinassa 
tavoitteena talouden avainasemien valtaamista, keskushal
lituksen alistamista finanssisuhteessa ja diplomaattises
ti, toivoen saavansa siten korvatuksi sen, ettei sillä 
ole Kiinassa alueellisia vaikutuspiirejä, joita Englan
nilla ja Japanilla on, ja voidakseen tarpeellisella hetkellä 
ottaa käytäntöön väkivaltamenetelmät. Osa Kiinan porva
ristosta levittää harhaluuloa, että sen onnistuu eri imperia
lististen valtojen kilpailua hyväkseen käyttäen ja ennen 
kaikkea Yhdysvaltojen tukemana saavuttaa huomattavaa
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menestystä Kiinan itsenäisessä kehityksessä. Todellisuudes
sa Kiinan porvaristo ei voi saavuttaa mitään muuta kuin 
sellaisia »oikeuksia», jotka kunakin kyseisenä ajankohtana 
vastaavat jonkin suurvallan imperialistisen politiikan pää
määriä. Mitä esimerkiksi merkitsee Kiinan muodollinen 
tulliautonomia? Muistattehan, miten trotskilaiset liioitte- 
livat tuon kysymyksen merkitystä ja pitivät sitä mjlteipä 
ratkaisevana Kiinan vallankumouksen ongelmana. Nyt 
Nankingin hallitus on saanut hankituksi tulliautonomian, 
mutta voimassaoleva tullitariffi on pelkästään finanssita- 
riffi, joka jossain määrin auttaa lisäämään hallituksen tu
loja, mutta ei lainkaan vastaa maan tuotantovoimien kehi
tyksen etuja. Tietenkin eräänlainen, joskin toistaiseksi 
sangen vaikeasti tapahtuva kansallisen kapitalismin kehitys 
Kiinassa lähiaikoina on mahdollista ja luultavaa. Siihen liit
tyvä sisäinen pyrkimys tuotantovoimien kehittämiseen it
senäisellä kansallisella pohjalla tulee kuitenkin aina tör
määmään maailman imperialismin siirtomaaorjuutuspyrki- 
myksiin. On vannaa, että näissä yhteentörmäyksissä tulee 
Kiinan kansallinen porvaristo joka kerta kavalta
maan kansallisen itsenäisyyden edut. Tuo Kiinan porva
riston antautumispolitiikka johtuu yhtäältä siitä, että sen 
välittömät edut ovat kasvaneet yhteen eri imperialististen 
ryhmien pääoman kanssa, ja toisaalta siitä valtavasta 
luokkavastakohtien kärjistymisestä, mikä tapahtui työläis
ten ja talonpoikien liikkeen viime nousun kaudella vuoden 
1927 vallankumoustapahtumien aikana ja  minkä seurauk
sena Kiinan porvaristo siirtyi lopullisesti vastavallanku
mouksen leiriin.

Aivan samoin eri militarististen klikkien viimeaikaiset 
sisäiset yhteentörmäykset ja  ne juonet, joita eri imperialis
tiset hallitukset punovat näiden klikkien selän takana, 
osoittavat havainnollisesti, ettei Kuomintangin hallitus 
pysty aikaansaamaan todellista valtiollista yhtenäisyyttä 
Kiinassa. Kiinan porvarillis-demokraattisen vallankumouk
sen perustehtävät liittyvät mitä kiinteimmin agraarivallan- 
kumouksen ja  feodalismin jäänteiden hävittämisen ongel
maan. Mutta porvaristo ei voi ratkaista tätä Kiinan suurinta 
ongelmaa. Pelkistä lehdistön pintapuolisista tiedonannoista 
saa käsityksen siitä, että Kiinan maaseutu on kuin valta
meri, joka kerran liikkeeseen jouduttuaan ei enää tyynny. 
Miltei taukoamatta leimahtelee milloin siellä, milloin täällä 
sissisodan palo. Uuden työläisten ja talonpoikien vallanku-
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mouksellisen nousun edellytysten kypsyminen Kiinassa ta
pahtuu agraarikriisin kärjistymisen pohjalla. Kaikki puheet 
Kiinan kehityksen »rauhallisista», »kemalistisista» näkö
aloista ovat pelkkää lorua. Ei olemassaolevien perusristirii
tojen voittaminen, vaan niiden kärjistyminen on meneillään 
Kiinassa, mikä ehdottomasti johtaa uuteen, luonteeltaan 
vielä laajempaan ja syvempään yleiseen vallankumouksel
liseen kriisiin kuin vuosina 1926—1927.

III. SISÄISTEN LUOKKARISTIRIITOJEN 
KÄRJISTYMINEN KAPITALISTISISSA MAISSA

Porvariston luokkaherruuden fasisoiminen

Porvariston luokkapolitiikan strategian päämääränä on 
tietenkin aina ollut porvariston vallan taloudellinen ja  po
liittinen vakaannuttaminen ja  lujittaminen. Mutta uutta on 
nykyaikana se, että kapitalistisen järjestelmän ulkoisen ja 
sisäisen aseman horjumisen seurauksena entiset vakaannut- 
tamismenetelmät käyvät yhä kelpaamattomammiksi ja  ne 
pitää vaihtaa uusiin menetelmiin. Siinä mielessä porvaris
ton sisäpolitiikan suuntana on nykyään ensiksikin hyök
käyksen voimistaminen proletariaatin elintason alentami
seksi ja toiseksi porvariston luokkaherruuden voimistuva 
fasisoiminen. Selostukseni alkuosassa puhuin jo siitä, että 
työväenluokkaa painostetaan yhä kovemmin sen taloudel
lisen aseman huonontamisen tarkoituksessa; tähän kuulu
vat paitsi työn voimaperäistäminen ja palkan alentaminen 
myös osittain työajan pidentäminen, yhteiskunnallisen 
lainsäädännön huonontaminen, verotuksen lisääntyminen, 
elintarvikkeiden, vaatteiden, asuntojen jne. jatkuva kallis
tuminen.

Oikeistolaiset kiistävät porvariston luokkaherruuden 
yleisen fasisoimisen. He opettavat meille, että porvarillinen 
demokratia on itse asiassa samalla myös kapitalistiluokan 
diktatuuria. Tiedämme ilman heitäkin mainiosti, että por
varillinen demokratia on luokkaherruutta. Mutta kokemus 
on osoittanut, että porvarillisen demokratian vanhat muo
dot voivat nykykaudella tyydyttää yhä vähemmän hallitse
vaa porvaristoa. Porvariston luokkaherruuden sisällä on

137



tapahtumassa siirtyminen parlamentaarisista menetelmistä 
avoimen terrorin ja väkivaltakomennon menetelmiin, kan
salaissodan menetelmiin. Nämä menetelmät, joita tosin on 
käytetty usein aikaisemminkin porvarillisen demokratian 
puitteissa, alkavat nykyään muuttua kapitalistimaiden val
tiovallan ja  yleensä porvariston luokkaherruudien vallitse
viksi menetelmiksi.

Tuota suuntausta porvaristo ei ole toteuttanut lähes
kään kaikkialla täydellisesti; muutamissa maissa se on pit
käaikainen prosessi. Mutta tuo prosessi on käynnissä paitsi 
Italiassa, Puolassa, Suomessa ja Balkanin ym. maissa myös 
kaikkialla kapitalistisessa maailmassa. Tietenkin Italian fa
sismissa on luonteenomaisia kansallisia erikoispiirteitä. 
Mutta muutkin kapitalistiset maat omaksuvat yhä enem
män monia Italian fasismin oleellisia piirteitä. Olisi tietysti 
väärin väittää, että fasismi vallitsee jo kaikkialla, että 
MacDonaldin valtakomento on Englannin fasismia yms. 
Ei, se mikä Italiassa suoritettiin yhdellä iskulla, vaatii 
eräissä muissa maissa lyhyemmän tai pitemmän ajan. Ehkä 
tuo prosessi ei monissa maissa pääty koskaan, sillä sen 
katkaisee proletaarinen vallankumous. Ei edes Saksassa 
ole vielä täysin kehkeytynyttä ja  yhtenäistä fasismia, vielä 
vähemmän sitä voidaan sanoa Isosta-Britanniasta. Britan
nian fasismi ilmenee nykyään osaksi Britannian siirtomaa
järjestelmässä, osaksi fasistijärjestöissä itse Englannissa. 
Nykyään fasisoiminen kehittyy nopeimmin Saksassa. Mitä 
se merkitsee, siitä on esimerkkinä Zörgiebelien ja Severin- 
gien pyövelinteot. Rinnastakaa nyt tähän todellisuuteen 
Kautskyn kirjoitusta »nykyaikaisesta demokraattisesta val
tiosta», missä vallitsee »tasa-arvoisuus aseistautumisessa» 
(eli, kuten Kautsky lisää, »tasa-arvoisuus aseistamatto- 
muudessa», koska on liiankin ilmeistä, että porvaristo, jon
ka hallussa on tankit, panssariautot jne., käyttää kaikki 
keinot proletariaatin aseistariisumiseen); Kautskyn sano
jen mukaan tuo valtio tekee »funktionaalisen muutoksen». 
Tuota muutosta hän vertaa »toukka-asteelta» »perhosas- 
teelle» siirtymiseksi, jolloin tulee aika »nauttia lemmen lei
keistä» ja  »riemuisasta liitetystä kukasta kukkaan». Voi
daanko kuvitella inhottavampaa valhetta kuin on tuo 
Kautskyn kuvaama porvarillisen valtion siirtyminen »so
sialismiin». Itse asiassa se ei ole muuta kuin siirtymistä 
fasismiin.

Toinen kysymys. Olisiko fasisoimista pidettävä porva-
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riston luokkaherruuden voimana vai heikkoutena? Ewert 
ja muut ehkä kuvittelevat kapinoivansa pessimistisiä nä
köaloja vastaan, kun kiistävät sen, että porvarillinen de
mokratia muuttuu fasismiksi. Todellisuudessahan ei val- 
tiokomennon fasisoiminen lainkaan osoita porvariston ase
man lujittumista. Porvariston luokkaherruuden fasisoimi- 
nen asettaa epäilemättä eteemme joukon uusia tehtäviä ja 
taktillisia pulmia; meidän täytyy pohtia niitä erittäin va
kavasti voidaksemme kehitellä tilannetta vastaavia vallan
kumouksellisia menettelytapoja; joka tapauksessa fasismi 
ei ole porvariston voimistumista.

On totta, että nykyaikainen sotatekniikka antaa porva
riston käsiin voimakkaan taisteluaseen aseettomia kansan
joukkoja vastaan (raskas tykistö, lentokoneet, kemialliset 
taisteluvälineet jne.). Samalla kasvaa sitäkin enemmän ny
kyaikaisen sodankäynnin riippuvuus teollisuudesta ja siis 
myös teollisuusproletariaatista. Kaikissa maissa käydään 
taistelua niin sanotusta »luotettavasta armeijasta», mutta 
siitä ongelmasta on tullut samanlainen kuin »luotettavan 
proletariaatin» ongelmastakin, jota porvariston on mahdo
ton ratkaista. Jotkut imperialistisen koulukunnan sotilas- 
spesialisteista, Fuller ja hänen kaltaisensa, suosittelevat 
miljoona-armeijain tilalle muodostettavaksi pieniä hyvän 
ammattikoulutuksen saaneita palkka-armeijoita, joiden vah
vistuksena käytettäisiin vain fasistisia reservejä. Se on kui
tenkin pelkkää imperialistista utopiaa, epätoivoista ulos
pääsyn etsintää siitä umpikujasta, mihin militarismin ke
hitys on joutunut. Imperialistista sotaa on mahdoton käy
dä aseistamatta suuria kansanjoukkoja, mobilisoimatta 
koko väestöä ja ilman kaikkien tärkeimpien teollisuusalo
jen aktiivista myötävaikutusta, niin ennen sotaa kuin sodan 
aikanakin. Siinä juuri perussyy siihen, että nykykaudella 
luokkataistelu keskittyy erikoisesti tuotantolaitoksiin. Por
variston ja kommunistisen puolueen välillä käydään ali
tuista taistelua »luotettavista tuotantolaitoksista». Juuri 
tuotantolaitokset ratkaisevat tulevan sodan ja tulevan kan
salaissodan lopputuloksen.

Työväenluokan vasenunistolaistuminen

Mitä tuo vasemmistolaistuminen merkitsee? Se merkit
see laajojen proletaarijoukkojen yhä voimistuvaa siirty
mistä reformistisesta oppositiosta vallankumoukselliseen
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joukkotaisteluun. Se on sitä suurta liikettä työväenluokan 
sisällä, mikä on luonteenomaista nykykaudelle.

Miten tuo vasemmistolaistuminen tapahtuu? Mistä sen 
kulku ja vauhti riippuu? Se on meidän käytännönpolitiik- 
kamme kannalta erittäin tärkeä kysymys. Siihen vastates
sani tahtoisin ennen kaikkea mainita, että proletaarijouk- 
kojen vasemmistolaistuminen riippuu näiden joukkojen ny
kyisenä aikana hankkimasta uudesta, kumouksellistavasta 
kokemuksesta. Ennen kaikkea tähän kuuluvat: 1) sen muu
toksen tajuaminen, mikä tapahtuu niin itse näiden jouk
kojen kuin porvaristonkin objektiivisessa asemassa; 2) so
sialidemokratian sosialifasistisen politiikan antamat ope
tukset; 3) kommunistisen puolueen taisteluun ja työhön 
liittyvä työläisjoukkojen kokemus.

Eri muodoissa tapahtuva työväenluokan taloudellisen 
aseman absoluuttinen huononeminen antaa proletaarijou- 
koille uutta arvokasta kokemusta, joka lujittaa proletaa
rista luokkatietoisuutta ja  hävittää reformistisia harhaluu
loja. Joukkotyöttömyys ja proletariaatin toimeentulon 
epävarmuus (jopa Yhdysvalloissakin, missä työväenluokan 
aineellista asemaa on pidetty kaikkein vankimpana) ovat 
työväenluokan aseman huonontumisen tärkeimmät tekijät. 
Vieläpä suuri osa ammattitaitoisistakin työläisistä menettää 
yhä enemmän etuoikeutetun asemansa. Muistanette, että 
eräät kommunistitkin kirjoittivat tavattoman laajasta työ- 
läisaristokratiakerroksesta. Se puhe ei ennenkään vastan
nut todellisuutta, vielä vähemmän siinä on perää nykyise
nä kautena. Ne mahdollisuudet, mitä imperialismilla on 
eräiden työläiskerrosten lahjomiseen, pienenevät pienene- 
mistään, köyhyys ja  sen mukana suuttumus, kuten Marx 
sanoi, kasvavat erityisellä voimalla.

Mielestäni meidän - on kiinnitettävä paljon enemmän 
kuin ennen huomiomme palkkataisteluihin ja  työaikaky- 
symykseen. Meidän on asetettava etualalle kysymys 7-tun- 
tisesta työpäivästä. Reformistien jatkuvan antautamisstra- 
tegian vuoksi kysymys »taistellako vai eikö taistella» 
merkitsee työläiselle samaa kuin »ollako vai eikö olla». 
Mikäli joukoissa vielä ilmeneekin horjuntaa tässä kysymyk
sessä, kommunistien ei millään muotoa saa tehdä pienin
täkään myönnytystä reformistien antautumispolitiikalle. 
Jokainen pieninkin myönnytys lamauttaisi joukkojen va
semmistolaistamista. Meidän on herätettävä joukot teke
mään selvä ratkaisu. Ensin joukot pyrkivät itsenäisen ta-
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loudellisen liikehtimisen tielle, ilman reformistisia johtajia 
ja osittain niitä vastaankin. Joukot tarvitsevat uusia joh
tajia, ne etsivät uusia johtajia järjestämään ja  johtamaan 
taistelua. Jos kommunistit alkavat horjua silloin kun kysy
mys on taloudellisten joukkotaistelujen kehittämisestä tai 
jos he yrittävät korvata sellaisen taistelun vallankumouk
sellisen fraasin ja  puolireformistisen käytännön politiikal
la, niin he ovat mennyttä miestä vallankumousliikkeessä ja 
suuntaavat vasemmistolaistuvien joukkojen liikettä vallan- 
kumouksellistumisen uomasta reformismin uomaan.

Toinen taistelun vaihe (näitä vaiheita ei ole ehdotto
masti käsitettävä niin, että ne aikajärjestyksessä seuraisi- 
vat toinen toistaan) syntyy sen yhteydessä, että valtioval
lan alituinen esiintyminen liitossa työnantajajärjestöjen, 
trustien jne. kanssa antaa työläisten taloudelliselle taiste
lulle poliittisen sisällön. Valtiovallan ja  koko porvariston 
luokkaherruuden fasisoiminen aina tuotantolaitoksista al
kaen, avoin imperialistinen politiikka ja  sotavalmistelut, 
kaikki ne antavat iskuja joukkojen pasifistisille harhaku
vitelmille. Reformistien sosialifasistinen käytäntö antaa jou
koille välttämätöntä havainto-opetusta. »Sosiaalisen rauhan» 
säilyttämisen vanha koneisto (sosiaalivakuutus ym.) käy yhä 
mitättömämmäksi. Aika ajoin tietysti yritetään vielä kokeilla 
eräitä uusia lahjomismenetelmiä. Niinpä Ranskassa eräs vii
sas porvari ehdotti, että tuotantolaitosten osakkeita jaettai
siin ammattiliittoihin — ei tietenkään unitaarisiin, vaan re
formistisiin ammattiliittoihin —, jotta nekin saataisiin kiin
nostumaan voitosta. Se on todiste porvariston pyrkimyk
sestä etsiä uusia menetelmiä työväenluokan erään osan 
lahjomiseksi. Nykykauden erikoistunnusmerkki ei kuiten
kaan ole siinä. Porvariston luokkaherruuden nykyisen 
suuntauksen tavoitteena on se, että »sosiaalisen rauhan» 
säilyttämisen vanhan koneiston tilalle otettaisiin fasistiter- 
rorin menettelytavat.

Terroristisen valtakomennon poliittinen vaikutus työ
väenluokkaan vaatii erikoista huomiota. Yleensä on välttä
mätöntä tutkia entistä perusteellisemmin fasistisen valta- 
komennon aikana suoritettavan joukkotyön ongelmaa, sillä 
meidän pitää oppia järjestämään joukkoliikettä niissä muo
doissa, jotka parhaiten takaavat sen kehittymisen valkoisen 
terrorin oloissa. Meidän täytyy kaikin keinoin tehdä val
litsevalle valtakomennolle mahdottomaksi joukkoliikkeen 
tukahduttaminen ja  sen vallankumouksellisen johdon hä-
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vittäminen. Toisaalta voi terrori hallitusjärjestelmänä syn
nyttää joukoissa tiettyä passiivisuutta. Vieläpä hyvätkin 
vallankumoukselliset työläiset voivat terrorikomennon vai
kutuksesta jäädä joksikin aikaa passiivisiksi legaalisissa 
järjestöissä; tilanteessa, mikä ei vielä ole kärkevän vallan
kumouksellista luonteeltaan, he eivät ole valmiit antamaan 
sellaisia uhreja, joita he todella antavat ratkaisevien tais
telujen hetkellä. Toisaalta taas terrorikomento lietsoo jou
koissa kasvavaa luokkavihaa. Tässä tulee kuitenkin esille 
uusi seikka. Kaikkinainen taantumus voi johtaa joukkojen 
reformististen harhakuvien särkymiseen ja voimistaa luok
kavihaa. Ne ovat välttämättömiä aineksia proletariaatin 
vallankumouksellistumisessa. Mutta se ei selvitä meille 
kaikkea sitä uutta, mitä sisältyy nykyisten joukkotaistelu- 
jen luonteeseen. Terrorikomento voi juurruttaa tietoisuu
teen käsityksen poliittisen taistelun välttämättömyydestä, 
mutta se ei vielä merkitse taistelun alkamista täydellä voi
malla. Se ei vielä selitä sitä intomielistä pyrkimystä poliit
tisiin joukkotaisteluihin, jonka olemme saattaneet todeta 
useimmissa viime aikojen joukkoliikkeissä, sellaisissakin, 
jotka ovat olleet luonteeltaan taloudellisia. Tuo halu poliit
tiseen luokkataisteluun, tuo pyrkimys taistelun puitteiden 
myrskyisään laajentamiseen ja  tuo proletariaatin joukko- 
taistelujen hyökkäyshenki, siinä on se tärkein uusi, mitä 
joukkotaistelujen luonteessa voidaan havaita. Se ei ole vielä 
ilmennyt kaikkialla kirkkaasti, mutta selvääkin selvemmin 
siitä signalisoivat Berliini, Ruhrin taistelut, Lödz, Bombay.

Suhteellisen tasapainon horjuminen

Mistä objektiivisista syistä johtuu tuo joukkotaistelu
jen uusi luonne? Tahtoisin esittää tässä vertauksen sota- 
ajalta. Porvariston luokkaterrori oli tehokkainta sodan alus
sa, jolloin kaikkien imperialististen maiden rintamat olivat 
vielä lujia. Silloin sotajoukkojen vasemmistolaistuminen 
oli vaikeinta. Mutta heti kun vaikeudet rintamilla antoivat 
tietää itsestään, heti kun sotilaat tunsivat aseman järkähtä
vän, alkoi rintamalla ja selustassa syntyä toisenlainen mie
liala. Siitä puhuvat Venäjän vallankumousten esimerkit 
vuosina 1905 ja 1917 ja  Saksan vallankumoustapahtumat 
vv. 1918—1919 sekä 1923. Englannin »lehtaanvanhinten»
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puolireformistinen, puolivallankumouksellinen joukkoliike 
vv. 1919—1920 oli samoin ilmeisesti yhteydessä Englannin 
imperialistisen järjestelmän silloiseen kriisiin. Jos tilanne 
nyt olisi tosiaan sellainen kuin miksi sovittelijat sen arvioi
vat, jos olisi kysymys kapitalismin vakautumisen varmen
tumisesta, niin silloin nykyisen joukkoliikkeen puolivallan
kumouksellinen taisteluhenkinen luonne olisi suuri arvoi
tus.

Saksalaisten sovittelijain teesi julisti, että »suhteellisen 
vakautumisen nykyinen taloudellinen perusta ja siis myös 
porvariston poliittisen vallan perusta voimistuu» (Ewertin 
ym. joulukuun memorandumi). Joskin he samalla yleispiir
tein »tunnustavatkin» kapitalismin ristiriitojen olemas
saolon, niin ei sillä kuitenkaan ole poliittista merkitys
tä, koska he väittävät, että todellisuudessa tapahtuu por
variston poliittisen vallan perustan taloudellinen lujittu
minen.

Tuo kanta on kuitenkin aivan virheellinen. Samoin se 
on mitä jyrkimmin ristiriidassa VI kongressin linjan kans
sa. Me tiedämme, että nykykauden perusristiriitojen kärjis
tymisen seurauksena se suhteellinen tasapainotila, mihin 
kapitalistinen maailma pääsi toisella sodanjälkeisellä kau
della, jää yhä enemmän menneisyyteen. »Suhteellinen tasa
paino» -käsite vastaa mielestäni paremmin asian ydintä 
kuin »vakautuminen». Toveri Lenin puhui III kongres
sissa vain suhteellisesta, epävakaasta tasapainosta. »Vakau
tumisen» käsite tuli ensi kerran poliittiseen kielenkäyttööm
me eri maiden valuutan vakautumisen yhteydessä. Tietysti 
sitäkin sanaa voidaan käyttää, mikäli sitä käytetään ja ym
märretään oikein. Mutta jos esimerkiksi puhutaan »vakau
tumisen ristiriidoista», niin se ei ole enää selvää, tai jos 
puhutaan, kuten saksalaiset sovittelijat »vakautumisen si
säisistä rakenteellisista muutoksista», niin se on jo jotain 
rikkiviisasta, enkä minä ota ymmärtääkseni tuota vakautu
misen fetisismiä.

Humbertin-Drozin ja Ewertin näkemyksissä nykyajan 
objektiivinen luonne vaihdetaan eri maiden porvariston 
subjektiivisiin vakauttamispyrkimyksiin ja  sosialidemokra
tian hurskaisiin toivomuksiin ja  harhakuvitelmiin.

Porvaristo voi tietysti nykyäänkin vakauttamispolitii- 
kallaan saavuttaa siellä täällä jotain osittaista menestystä. 
Mutta... juuri siihen sisältyykin nykykauden erikoisluon
ne, että nämäkin porvariston »voitot» objektiivisesti vain
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kärjistävät kapitalistisen järjestelmän perusristiriitoja, saa
vat liikkeelle yhä suuremmat vastavoimat kansallisessa ja 
kansainvälisessä mitassa ja näin ollen jouduttavat väkival
taista yhteentörmäystä. Kapitalistisen maailman suhteelli
nen, epävakaa tasapainotila ei tietenkään ole vielä päätty
nyt. Se tapahtuu vasta tätä nykyä käynnissä olevan proses
sin lopussa. Mutta kehityksen dynamiikka eroaa nykyään 
perinpohjin toisen sodanjälkeisen kauden kehityssuunnasta.

Nykyisten joukkotaistelujen luonne

On varsin kuvaavaa, että nykyään tapahtuvan kapitalis
tisen maailman tasapainon horjumisen tajuavat laajat 
proletaarijoukot paljon selvemmin kuin eräät opportunis- 
tikommunistit (sovittelijain tapaiset). Joukot tuntevat 
vaistomaisesti, että nyt käy mahdolliseksi vallankumouk
sellinen taistelu. Se ei ole enää horjuntaa »taistellako vai 
eikö taistella» vaihtoehdon edessä, ei enää painostavaa ta
juamista, että taistelu on objektiivisesti välttämätöntä, 
vaikkapa se olisi toivotontakin, vaan se on jo rohkeaa pyr
kimystä taisteluun, nimenomaan poliittiseen taisteluun, 
poliittiseen joukkolakkoon.

Kapitalismin vakautumiskaudella joukkotaistelun 
päähuomio kohdistuu välittömiin osavaatimuksiin. Se on 
tärkeä erikoispiirre. Näiden osavaatimusten yhdistäminen 
vallankumousliikkeen strategisiin tehtäviin on sinä aikana 
suurille joukoille enemmän tai vähemmän yhdentekevä tai 
käsittämätön ongelma. Sinä aikana niiden yhdistämisellä 
lopullisiin vallankum ouksellisiin päämääriin on etupäässä 
propagandistinen merkitys.

Nykyäänkin on joukkojen taistelun lähtökohtana niiden 
välittömät jokapäiväiset tarpeet. Se meidän on aina otet
tava huomioon taktiikassamme. Mutta taistelu ei nyt rajoitu 
näihin välittömiin osavaatimuksiin, vaan sillä on selvä, 
voimakas taipumus paisua ulos näistä puitteista. Nyt taistel
laan sellaisissakin tapauksissa, jolloin tiedetään, ettei vaa
timusten välitöntä täyttämistä voida saavuttaa. Taistellaan, 
ettei antauduttaisi luokkavoimana eikä tahdottomien orjain 
tavoin painettaisi päätä alas luokkavihollisen edessä. Mah
dolliset osittaiset tappiot eivät tänä aikana enää synnytä 
mielenmasennusta ja raskaatkin tappiot kestetään helpom
min kuin mitä kestettäisiin taistelutta antautuminen.
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(Ääniä: »Oikein!») Joukot esittävät nyt enemmän tai 
vähemmän tietoisesti vaatimuksen taisteluasemien lujitta
misesta uuteen voimienkoetukseen valmistautumiseksi tais
telussa luokkavihollista vastaan.

Sellainen on nyt jo enemmän tai vähemmän selvästi 
eräissä joukkotaisteluissa ilmenevän proletaarisen hyök
käyksen luonne erotuksena liikkeen puolustusluonteesta 
toisella sodanjälkeisellä kaudella. Onko taistelun välittömä
nä lähtökohtana työpalkan kohottamistunnus vai työpalkan 
alentamisen vastustaminen, se ei määrää liikkeen perus
luonnetta.

Tämä liikkeen taisteluhenkinen luonne johtuu siitä 
Neuvostoliiton kasvavasta vallankum ouksellisesta vetovoi
masta, jolla se vaikuttaa kapitalistimaiden proletariaatin 
laajoihin joukkoihin. Neuvostoliitto on elävä, suurenmoi
nen esimerkki siitä, että sosialistinen vallankumous ja pro
letariaatin diktatuuri ovat mahdollisia. Siitä johtuu tavaton 
mielenkiinto neuvostomaan proletariaatin sosialistiseen 
luomistyöhön. Joukkoliikkeen vallankumouksellistuminen 
on prosessi, joka on vasta alkanut tai päässyt vasta puoli
tiehen, mutta se tulee ehdottomasti kehittymään, ja  mitä 
pitemmälle se kehittyy, sitä enemmän se edistää kommu
nististen puolueiden vaikutuksen kasvamista, jos vain kom
munististen puolueiden taktiikka on oikea.

Oikeistolaisten ja sovittelijani antautumismielialoja 
ja perässälaahustamista vastaan

Oikeistolaiset kirkuvat, että Kommunistinen Internatio
naali ajaa lahkolaispolitiikkaa. Heillähän on näet aina ollut 
patentti »joukkojen valloittamiseen». Mutta itse ovat jääneet 
ilman joukkoja. Missä ovat Frossardin, Höglundin, Brand- 
lerin ja muiden jos minkä nimisten luopurien joukot? Niin, 
me tiedämme, että vallankumouksellisen työväenliikkeen 
viholliset koettavat kaikin keinoin eristää meidät proletaa- 
rijoukoista, mm. erottamalla työläisiä työlaitoksista, erotta
malla reformistisista ammattiliitoista, lakkauttamalla kom
munistisia sanomalehtiä, hajottamalla järjestöjämme ja 
tunkemalla puolueitamme maan alle. Meidän ei saa alistua 
siihen ilman taistelua. Me tulemme mitä päättävimmin 
taistelemaan kommunistisen liikkeen ja  vallankumouksel
listen järjestöjen julkisina säilyttämisen puolesta. Me tie-
10-233 145



tenkin valloitamme joukot ammattiliittojen sisällä ja  niiden 
ulkopuolella. Mutta miten? Oikeistolaistenko reseptin mu
kaan? Ei. Se ei johtaisi joukkojen valtaamiseen vallanku
mouksen puolelle, vaan ainoastaan vasemmistolaistumis- 
prosessin suuntaamiseen reformismin uomaan.

Thalheimer ei pidä venäläisistä joukkojen valloittami
sen menetelmistä. Hän veisaa jälleen vanhaa virttänsä 
»länsieurooppalaisista menetelmistä». Tuon menetelmän 
koko viisaus on siinä, että se johtaa käytännössä antautu
miseen ammattiliittobyrokraattien edessä — ja  tämä tapah
tuu hetkellä, jolloin ammatillisesti järjestyneen työväestön 
laajat joukot jo valmistautuvat kapinaan reformistipamp- 
pujen tappavaa ammattiliittolegalismia vastaan.

Brandlerilaisten tapaisten oikeisto-»kommunistien» 
objektiivinen osuus on nykyään identtinen sosialidemokra
tian vasemman siiven osuuden kanssa. Miksi sosialidemo
kratian vasemman siiven pitäisi olla olemassa vain sosiali
demokraattisen puolueen sisällä? Se voi mainiosti olla sen 
ulkopuolellakin. Mitä kestämättömimmiksi Levi ja  kumpp. 
osoittautuvat, sitä suuremmassa määrin heidän tilalleen 
tulevat Brandlerit ja  Thalheimerit. Nykykauden luonne 
ilmenee myös siinä, että niin meidän puolellamme kuin 
reformistienkin puolella on kiteytymiskeskuksia, jotka 
suurten magneettien tavoin vetävät puoleensa sukulaisvir- 
tauksia.

Vasemmistolaistuvat joukot pyrkivät kommunismiin, 
samanaikaisesti sosialidemokratia vetää liikkeestämme 
puolelleen kaikki ne, ketkä ovat taipuvaisia kulkemaan 
oikealle, ketkä kuuluvat porvaristoon. Sosialidemokratian 
paljastamiseen on nykykausi sinänsä edullinen, mutta 
oikeistolaisluopiot ja riveihimme jääneet opportunistit ver
hoavat sosialifasismia. Heidän menetelmänsä tarkoitukse
na on pidättää joukkojen huomio pikkuseikoissa, jotta voi
sivat hämätä suuret kommunismin ja reformismin väliset 
periaatteelliset eroavuudet.

Sovittelijat kirkuvat yhteisrintamataktiikan luulotellusta 
likvidoinnista ja »hyökkäysteorian» uudistamisesta. Se on 
järjettömyyttä. Vain yhteisrintamataktiikan opportunis
tisesta soveltamisesta on tehtävä loppu. Me torjumme päät
tävästi kaikkinaisen putschismin ja  pidämme välttämättö
mänä kommunististen puolueiden vallankumouksellisen 
liikuntakyvyn voimistamista. Mutta reformismin edessä 
antautumista emme milloinkaan pidä sallittuna. Varsinkin
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nykyaikana pidämme suurimpana vaarana kommunistien 
jälkeenjääneistä kasvavasta vallankumouksellisesta jouk
koliikkeestä. Sovittelijat vetoavat Leniniin, joka III kon
gressissa 1921 puhui »hyökkäysteoriaa» vastaan. Mitä Lenin 
sanoi? Tahtoisin selventää sitä tässä. Hän sanoi, että ei 
ollut oikein soveltaa hyökkäysteoriaa Saksassa maaliskuussa 
1921, mutta hän lisäsi, että »yleensä vallankumouksellisen 
hyökkäyksen teoria ei suinkaan ole väärä». Niin sanoi Le
nin. Sovittelijani ei onnistu tehdä Leninistä säyseää puoli- 
reformistia.

On aivan selvää, ettei kommunistinen puolue voi missään 
maassa johdattaa proletaarista vallankumousta voittoon val
loittamatta puolelleen työväenluokan enemmistön myötä
tuntoa. Juuri sen vuoksi jokaisen kommunistisen puolueen 
onkin nimenomaan nykyisenä kasvavan vallankumouksel
lisen työväenliikkeen aikana osattava kulkea tuon liikkeen 
etunenässä toteuttaen käytännössä puolueen johtotehtävää. 
Vain siten kommunistinen puolue voi kehittää ja jouduttaa 
työväenluokan vallankumouksellistumisprosessia.

Näinkään emme aina voi heti saavuttaa välitöntä menes
tystä. Esimerkkinä siitä ovat Englannin viime vaalit. Epäi
lemättä Englannin puolue teki tässä vaalikamppailussa 
monta taktillista virhettä, mutta IX täysistunnon ja  VI kon
gressin antama linja »luokka luokkaa vastaan» oli oikea lin
ja. Tämä tunnus ei vielä voinut välittömästi aiheuttaa jouk
kojen virtaamista pois työväenpuolueesta. Mutta nyt se 
alkaa vaikuttaa dynamiitin tavoin työväenpuolueen ja am
mattiliittojen riveissä. Kipinä on heitetty, ja ilman tuota 
kipinää ei liekki koskaan leimahtaisikaan.

Tätä historian dialektiikkaa eivät vakautumisesta jan
kuttavat opportunistikommunistit tietenkään voi käsittää. 
Heidän hännässälaahustamispolitiikkansa, heidän horju- 
misensa ja  passiivisuutensa, ainainen sopivan hetken käsis- 
täpäästäminen on tavattoman suuri vaara, sitä pitää vält
tää. Olkoot vetoamatta leninismiin ne, jotka kieltäytyvät 
kommunistipuolueen johtajaosasta tänä kautena; heillä ei 
ole mitään yhteistä leninismin kanssa, he ovat nykyään 
liikkeessämme painolastina. Kun saksalaiset sovittelijat 
julistivat taistelun kahdella rintamalla, he paljastivat itsen
sä oikeistolaisiksi. Saksan Kommunistinen Puolue asetti 
heitä vastaan järkähtämättömän bolsevistisen linjan ja 
boläevistisen puolueen rautaisen yhtenäisyyden.
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Liikkeen johdossa vallankumouksellista 
nousua kohti

Proletariaatin vasemmistolaistuminen ei tapahdu kai
kissa maissa yhtä nopeasti. On välttämättä eriteltävä kun
kin maan konkreettiset olosuhteet. Nykykauden luonne 
muuttuu vääjäämättömästi — j a . juuri siinä on asian 
ydin — uuden vallankumouksellisen nousun edelleen kehit
tymisen suuntaan.

Tämän yhteydessä korostan erikoisesti sitä, miten tär
keä merkitys on sodanvaaraa koskevan kysymyksen aset
tamisella oikein. Toisaalta on taisteltava kaikkinaista so- 
danvaaran väheksymistä vastaan, mikä on erikoisen vaaral
linen virhe. Toisaalta olisi kuitenkin virhe istua toimettoma
na ja odotella vallankumouksellisen tilanteen syntymistä 
ainoastaan sodan vaikutuksesta. Juuri käytännöllisen val
lankumoustaistelun kannalta on ehdottoman välttämätöntä 
ottaa kussakin maassa huomioon proletaarisen vallanku
mouksen objektiivisten (ja subjektiivisten) edellytysten 
kypsymisprosessi konkreettisena yleisenä kompleksina, ka
pitalismin kärjistyvien sisäisten ja  ulkonaisten ristiriitojen 
synteesinä.

Nykyaikana ovat tilanteen äkkinäiset ja  odottamattomat 
muutokset sangen mahdollisia. Kukaan ei tiedä, millä het
kellä sota voi syttyä. Sellaisessa tilanteessa, jolloin kym
menkunta jonkin Neuvostoliittoon rajoittuvan valtion hul
lua kenraalia saattavat yhtäkkiä aloittaa sodan luottaen 
siihen, että useat muut valtiot tukevat tällaista provokaa
tiota, —: sellaisessa tilanteessa ei pidä ennustella kestävän 
vakautumisen perspektiiviä.

Taistelu sodanvaaraa vastaan, Neuvostoliiton tukemisen 
puolesta — siinä keskeisin kansainvälinen tehtävämme. 
Samoin kuin Kominternin TpK:n VIII täysistunnossa tekee 
mieleni nytkin korostaa sitä, että Neuvostoliiton parasta 
puolustamista on porvariston kukistaminen omassa maassa.

Nykyään meidän yleisenä strategianamme on se, että 
kommunistipuolue valloittaa johtavan osan nykykauden 
joukkotaistelussa ja kulkee järkähtämättömästi proletariaa
tin laajojen vallankumouksellistuvien joukkojen kärjessä.

Proletariaatin uudet kerrokset: puolueettomat ja jär
jestymättömät työläiset, työläisnuoriso, proletaarinaiset ja 
maatyöläiset, jotka eivät aikaisemmin osallistuneet taiste
luihin, pyrkivät nyt rintamalle. Maaseudulla tapahtuu talon-
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poikaiston keskuudessa yhä enemmän eri luokiksi jakau
tumista, ja meidän pitää ottaa se huomioon kamppailles- 
samme liittolaisista. Yhtä tärkeää on siirtomaiden herää
vien, orjuutettujen työläis- ja talonpoikaisjoukkojen saami
nen mukaan taisteluun ja niiden tukeminen.

Luodessamme silmäyksen joukkotaisteluihin sinä lyhye
nä aikana, joka erottaa meidät VI maailmankongressista, 
voimme sanoa: aktiivisten luokkataistelijain maailmanar- 
meija kasvaa nopeasti. Ruhrin ja Skotlannin kaivosmiehet, 
Puolan ja Ranskan tekstiilityöläiset, Berliinin barrikadi- 
taistelijat, Bombayn lakkolaiset ja mielenosoittajat, Kolum
bian plantaasien työläiset, Kongon kapinaan nousseet nee
kerit, Täekkoslovakian ja Puolan lakkoilevat maatyöläiset, 
Kiinan vallankumoukselliset työläis- ja talonpoikaississit, 
taistelevat marokkolaiset ja sadat tuhannet muut — siinä 
jättimäinen toimiva armeija. Vallankumouksellinen liike 
maailmassa kasvaa. Kommunistisen Internationaalin on 
yhdistettävä yhä uusia miljoonia taistelijoita, yhä laajempia 
proletaarijoukkoja taisteluun kansainvälistä porvaristoa 
vastaan, proletaarisen maailmanvallankumouksen puolesta.

O. tV. Kuusinen. Mezdunarodnoje 
poloZenije i zadatSi Komintema.
Gosizdat, 1929
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



NUORISO JA TAISTELU FASISMIA 
JA SODANVAARAA VASTAAN*

Kominternin VII kongressissa tov. Dimitrov kohdisti 
mitä ankarimman iskun itsevirtaustendenssejä vastaan. 
Hänen fasisminvastaista taistelua käsittelevä alustuksensa 
ja hänen loppulausuntonsa oli alusta loppuun tähdätty au- 
tomatismia vastaan ja  vaati bollevistisen aktiivisuuden 
mahdollisimman suurta kohottamista.

Sama perusajatus kulki myös tov. Ercolin (Palmiro 
Togliattin. — Toim.) koko selostuksen läpi. Minun lisähuo
mautukseni tov. Ercolin alustuksen johdosta koskevat vain 
yhtä sodanvastaisen taistelun osaa, nimittäin nuorison 
taistelua.

En voi tietenkään rajoittua puhumaan vain nuorison 
erikoisesta sodanvastaisesta taistelusta. Kaikkein tärkeintä, 
kaikkein olennaisinta on yleisen taisteluhenkisen nuoriso- 
liikkeen kehittäminen. Niin taistelulle sodanvaaraa vastaan 
kuin myös taistelulle fasismia vastaan on ratkaiseva mer
kitys sillä, onnistummeko kehittämään nuorison voimak
kaan vallankumouksellisen eli radikaalisen joukkoliikkeen.

Ja erikoisen tärkeätä on nuorison laajan yhteisrintama- 
liikkeen kehittäminen.

On selvää, että sodan- ja fasisminvastaisen taistelun 
kysymykset kuuluvat kaiken radikaalisen nuorisoliikkeen 
tärkeimpien kysymysten joukkoon. Mutta kokemus on 
osoittanut, että jos nuorison toimintaohjelmaan sisällyte
tään vain kysymys taistelusta sotaa ja fasismia vastaan tai

* Artikkelin pohjana on O. W. Kuusisen Kommunistisen Interna
tionaalin VII kongressissa v. 1935 pitämä puhe. — Totin. huom.
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jos nuorison sodanvastainen ja fasisminvastainen taistelu 
käsitetään rajoitetusti, niin nuorison laajoja joukkoja ei 
voida vetää mukaan, niitä ei saada liikkeelle. Jotta siihen 
päästäisiin, on esitettävä laajempi nuorison toimintaohjel
ma.

Tämän on osoittanut esimerkiksi Nuorison kansainväli
sen fasismin- ja  sodanvastaisen taistelukomitean toiminta- 
kokemus. Tuo komitea on tehnyt melkoisen työn, mutta 
joukkoja oli vaikea saada mukaan niin kauan kuin rajoi
tuttiin vain näihin kahteen kysymykseen. Vasta sitten, kun 
kansainvälinen komitea teki aloitteen laajan nuorisokon- 
ferenssin koollekutsumisesta nuorison yleisen ohjelman 
pohjalla, vasta sitten sen aloite sai merkittävää vastakaikua 
joukoissa.

Millä tämä on selitettävissä? Sillä, että nuorison asema 
on viime vuosina perinpohjin muuttunut. Tässä ei ole kysy
mys vain monivuotisesta kroonisesta työttömyydestä. On 
tullut jo joukkoilmiöksi, että nuorison on perin vaikeaa 
hankkia jokin ammatti. Useimmissa kapitalistisissa maissa 
olivat aikaisemmin eräät koulut, ainakin alimmat, avoimina 
nuorisojoukoille. Nykyään työtätekevän väestönosan nuori
son pääsy kouluihin ja yleensä opiskelumahdollisuudet ovat 
paljon rajoitetummat.

Aikaisemmin tietyllä osalla työläisnuorisoa, vaikkakin 
vähäisellä, oli mahdollisuus kohota hiukan luokkansa 
»yläpuolelle» — pikkuporvariston tai pikkuporvarillisen si
vistyneistön riveihin; nuori työläinen saattoi poikkeus
tapauksessa valmistua lääkäriksi, arkkitehdiksi tai opet
tajaksi. Ja näitä poikkeustapauksia oli kylliksi, että laajat 
työläisnuorisojoukot saatiin niiden avulla reformististen 
harhakuvitelmien pauloihin.

Nyt päinvastoin kokonaiset työläisnuorisokerrokset suo
rastaan deklassoituvat, heillä ei ylipäänsä ole mahdolli
suutta saada työtä tai oppia jotakin ammattia. Tämä nuo
riso vajoaa ryysyköyhälistöön, joutuu nälän ja kurjuuden, 
rikosten, prostituution jne. pinteisiin.

Mutta porvaristo, joka ei voi tarjota työtä yhä suurem
malle osalle nuorisoa, tarvitsee sitä sotatarkoituksiin. Nuo
riso ajetaan sotilaskasarmeihin ja työpalvelusleireille.

Yhdeksän kymmenesosaa nuorisosta kärsii muodossa 
tai toisessa puutetta. Nuoresta sukupolvesta on tullut hädän
alainen, raskaasti sorrettu sukupolvi. Se On uusi sorrettu 
kansankerros.
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Tämä seikka on luonut erittäin otollisen maaperän nuo
rison laajan kansanrintaman kehittämiselle.

Porvaristo antaa fasismin tehtäväksi osattoman nuori
son myrkyttämisen sovinismilla. Fasismilla epäilemättä on 
tässä tilanteessa objektiivisia mahdollisuuksia tuhoisalle 
työlleen. Mutta myös kommunismilla on nuorison keskuu
dessa paljon laajemmat toimintamahdollisuudet kuin 
aikaisemmin.

Tov. Dimitrov totesi oikein, että lahkolaisuus verhoutuu 
useasti bolsevistisiin teeseihin. Sitä ilmenee nuorisoliikkeen
kin alalla. On silti merkittävä myös se myönteinen koke
mus, jota kommunistinen nuorisoliike on viime aikoina 
saanut eräissä maissa — ensi kädessä Ranskassa ja Yh
dysvalloissa.

RANSKAN KOKEMUS

Fasistit asettivat Ranskan nuorisojoukoille kysymyksen 
»nuoren polven rintaman» muodostamisesta. Ranskalaiset 
toverimme (Raymond ja  muut) ottivat vastaan tämän 
fasistien haasteen. Mutta miten?

Jos he olisivat olleet pelkkiä kaavaoppisia propagan
disteja, he olisivat torjuneet koko kysymyksenasettelun ja 
sanoneet: ei ole olemassa nuoren sukupolven ongelmaa, on 
olemassa vain luokkaongelma, kysymys työtätekevien luok
kien ja niiden nuorison sorrosta.

Mutta ranskalaiset toverit sanoivat toisin. He sanoivat:
— Hyvä ön, puhukaamme nykyajan nuoren polven 

ongelmasta. Se on tosiaankin kärkevä ja kipeä kysymys. 
Se on kysymys nykyisen nuoren polven valtaenemmistön 
puutteenalaisesta, sorretusta, epätoivoisesta asemasta. Tais
telu tätä nuorison säälimätöntä sortoa vastaan on tarpeel
lista. Nuorison taistelu oikeuksiensa puolesta, asiansa puo
lesta on ehdottoman tarpeellista. Nuoren polven rintama 
on muodostettava. Mutta ketä vastaani Kuka on syyllinen 
nuoren polven kurjuuteen? Kuka riistää ja heittää nuori
soa kadulle liikevoittöjensa kartuttamista silmälläpitäen? 
Kapitalisti, ennen kaikkea suurkapitalisti. Kuka sortaa ja 
ahdistaa nuorisoa? Kuka estää sitä elämästä ihmisen arvois
ta elämää? Taantumusporvaristo valtakoneistonsa avulla. 
Kuka tahtoo vielä tiukemmin sitoa nuorison kädet ja jalat? 
Kuka tahtoo hukuttaa vereen nuorison taistelun oikeuksien
sa puolesta? Taantumusporvariston tahdon toteuttajat —
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fasistit, »taisteluristin» miehet — he tahtovat sen tehdä. 
Juuri he siis ovat nuorison vihollisia. Heitä vastaan onkin 
muodostettava nuoren polven rintama.

Näin ranskalaiset toverit asettivat kysymyksen.
Ranskan fasistit esittivät tunnuksen: »Nuoren polven 

rintama vanhaa järjestelmää ja vanhoja puolueita, niiden 
joukossa myös kommunistista puoluetta vastaani» Fasistit 
tahtoivat häikäistä nuorison silmät »uuden» liikkeen, 
»uuden» puolueen kyltin loistolla ja käyttää omiin fasisti
siin tarkoituksiinsa nuorison oikeutettua vihaa vanhaa 
lahjottavaa puoluejärjestelmää vastaan. Mutta ranskalaiset 
toverimme sanoivat:

— Vanhaa järjestelmää vastaan! — mainiota. Mutta 
fasismihan edustaa kaikkein vanhinta ja inhottavinta 
järjestelmää, se on eräänlaista barbaariseen feodaaliseen 
järjestelmään paluuta nykyisessä yhteiskunnassa. Nuoren 
sukupolven välittömimmät edut vaativat nuorison laajojen 
kerrosten taistelua vanhaa järjestelmää vastaan yhdessä 
kommunistien kanssa, sillä kommunistinen puolue on 
ainoa puolue, joka taistelee johdonmukaisesti vanhan 
järjestelmän hävittämiseksi, vapauttaakseen työtätekevät 
luokat omistavien luokkien vuosisataisesta herruudesta.

— Mutta kommunistinen puoluehan edustaa vain yhden 
luokan etuja, me taas edustamme koko kansan ja koko 
nuorison etuja, väittivät fasistit.

— Se on valhe! vastasivat ranskalaiset toverimme. — 
Kansan todellisia etuja ovat kansan valtaenemmistön edut, 
ja se kärsii puutetta harvojen rik k a id en  loiseläjien riistä 
mänä. Kom m unistit  puolustavat näitä kaikkien riistettyjen 
ja sorrettujen etuja. Fasistiset murhakoplat kuristavat 
finanssipääoman loiseläjien iestä vastustavia kansanjouk
koja ja  sanovat sitä taisteluksi »kansan etujen puolesta».

Viime vuonna, jolloin ranskalaiset toverit ensi kerran 
sovelsivat tällaista menettelytapaa nuorisojoukkoihin, tämä 
ei suinkaan ollut mitään itsestään selvää. Vieläpä Kommu
nistisen Nuorisointemationaalin johdosta, vieläpä parhaim
mista tovereistakin tämä tuntui kummalliselta, epäilyttä
vältä, hävettävältä. He ihmettelivät päätään pyöritellen:

Mitä kieltä tämä on? »Nuoren polven rintama», eihän 
se ole meidän kommunistista kieltämme, vaan fasisteilta 
lamattu iskulause.

Tämä oli tietystikin ilmeinen väärinkäsitys. Sillä rans
kalaiset toverit ottivat vain lähtökohdaksi fasistien käyt-
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tämän kysymyksenasettelumuoefon valaakseen siihen to
della vallankumouksellisen sisällön. Ja juuri siksi, että he 
eivät pelänneet tätä kysymyksen muotoa, vaan lähtivät 
fasistien provosoimaan polemiikkiin nuorisojoukkojen edes
sä, juuri sillä tavoin heidän onnistui temmata aloite fasis
tien käsistä ja suunnata liike fasismia vastaan.

Juuri tätä taitoa torjua fasististen demagogien iskut 
puuttui aikoinaan nuorilta tovereiltamme Saksassa.

Puhuessaan laajoille nuorisojoukoille ranskalaiset tove
rit osasivat vastata oikein kysymykseen: minkä puolesta 
nuorison pitää taistella?

Alkeellisten jokapäiväisen leivän vaatimusten vai tule
vaisuuden suurten ihanteiden puolesta? Tämä virheellinen 
vastakkainasettelu on ollut useissa maissa alituisena kom
pastuskivenä nuorison keskuudessa suoritettavassa kommu
nistisessa agitaatiotyössä — ja seurauksena on ollut, että 
nuorisoliittomme eivät ole taistelleet vakaumuksensa koko 
innolla nuorison välittömien, jokapäiväisten vaatimusten 
enempää kuin sen suurten tulevaisuuden päämäärienkään 
puolesta. Laajat nuorisojoukot ovat saaneet väärän käsi
tyksen, että reformistit ja  jopa katoliset papitkin huolehti
vat paremmin kuin kommunistit nuorisojoukkojen joka
päiväisistä tarpeista ja että fasistiset demagogit pystyvät 
paremmin kuin kommunistit avaamaan heidän eteensä 
tulevaisuuden kiehtovia näköaloja.

Ranskalaiset toverit ovat löytäneet avaimen nuorison 
jokapäiväisten vaatimusten ja nuorisoliikkeen vallanku
mouksellisten päämäärien elimelliseen yhdistämiseen. He 
ovat herättäneet innokasta vastakaikua niin sosialistisen 
kuin tasavaltalaisen ja katolisenkin nuorison keskuudessa 
sekä työttömän nuorison joukkokokouksissa. Ranskalaiset 
toverit puhuivat:

— Puutetta kärsivän ja oikeudettoman nuorison on 
noustava yhteiseen taisteluun! Taisteluun oikeuksiemme, 
nuorison oikeuksien puolesta! Meillä on elämisen oikeus, 
mutta kapitalistit ja keinottelijat kieltävät meiltä tämän 
ihmisen alkeellisimmankin oikeuden. Me vaadimme viipy
mätöntä apua, viipymätöntä työn saantia. Meillä on oikeus 
saada ammattiopetusta, oikeus saada yleensä kouluopetusta! 
Ja tätä meidän oikeuttamme supistetaan nyt järjestelmäl
lisesti ja riistetään se meiltä. Me vaadimme hallitukselta 
viipymättömiä toimenpiteitä sen ehkäisemiseksi. Me vaa
dimme pulan rasitusten siirtämistä työtätekevän kansan
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harteilta raharuhtinaiden harteille, niiden harteille, jotka 
rikastuvat pulasta. Me, nuori polvi, vaadimme oikeutta 
parempaan ja onnellisempaan tulevaisuuteen. Me emme 
salli Ranskan hitleriläistämistä! Me vaadimme fasististen 
murhakoplien hajottamista! Me tahdomme puolustaa kan
sojen rauhaa! Ja siksi meidän on vastustettava päättävästi 
kotimaisia fasisteja ja taantumuksellista upseeristoa, jotka 
valmistelevat uutta maailmansotaa ja rikollista kansalais
sotaa Ranskan työväenluokkaa vastaan.

Tässä hengessä esiintyi Ranskan kommunistinen nuo
risoliitto ja sen onnistui panna alulle laaja nuorison yhteis- 
rintamaliike. Mutta nuoria ranskalaisia tovereitamme ar
vosteltiin vanhojen käavaoppisten määritelmien kannalta:

— Te unohditte alleviivata, sanottiin heille, — että 
kapitalismin puitteissa on mahdotonta viedä läpi mitään 
vaatimuksia työläisnuorison aseman parantamisesta. Se on 
periaatteellinen laiminlyönti, se on opportunistista har
hautumista, väittivät ankarat »arvostelijat».

Mutta ranskalaiset nuoret toverit selittivät ja selittivät 
täysin perustellusti:

— Ei, nuorison asemaan voidaan saada tiettyä paran
nusta, jos laajat nuorisojoukot nousevat yhteiseen päättä
vään taisteluun. Tapahtuuko näin — se riippuu ensi kädessä 
meistä, meidän tarmostamme ja oikeasta taktiikastamme.

Tämän todella bolsevistisen päättäväisyyden innoitta
mat ranskalaiset toverit menivät työttömien nuorisojouk
kojen keskuuteen ja  sanoivat niille:

— Toverit, talvi lähestyy. Te tiedätte, mitä kärsimyk
siä se tuo mukanaan. Onko meidän kestettävä kaikki nämä 
kärsimykset pelokkaiden orjain tavoin? Ei! Emme voi em
mekä tahdo elää tulevaa talvea niinkuin olemme eläneet 
tähän asti! Ja jos te olette samaa mieltä, niin kehotamme 
heti ryhtymään toimiin. On heti lähetettävä joukkolä- 
hetystöjä työministerin puheille! Jopa Geneveenkin, Kan
sainliittoon! On heti järjestettävä voimakkaita mielen
osoituksia Pariisin kaduilla! Nuorison täytyy taistella 
elämänoikeutensa puolesta! Vain sillä tavoin voimme saada 
helpotusta asemaamme. Ja me tulemme taistelemaan kuin 
leijonat. Näytämme rikkaille pankkiireille ja muille pula
kauden hyenoille, Comite des Forgesin herroille ja hei
dän kaltaisilleen, että me, Ranskan nuoriso, emme tahdo 
olla orjia !VaoisAroon vanha maailma, sillä nyt nousee Rcms- 
kan nuorisot
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Näin nuoret ranskalaiset toverimme löivät tässä vaihees
sa fasismin poliittisesti laajojen nuorisojoukkojen edes
sä. Fasisteilta meni halu puhua edelleen »nuoren sukupol
ven rintamasta», he perääntyivät kuin piestyt koirat häntä 
koipien välissä.

Tämä »ranskalainen taistelutapa» fasismia vastaan oli 
viime vuonna vielä jotakin uutta. Se vaati silloin tovereil
tamme suurta poliittista rohkeutta ja  itsenäisyyttä. Tämä 
tapaus oli tärkeä poliittinen opetus niille KNI:n johtaville 
tovereille, jotka alussa eivät ymmärtäneet tätä vanhoista 
kaavoista vapaata Ranskan kommunistisen nuorison kieltä, 
koska eivät ymmärtäneet sen poliittista sisällystä. Ja nuo 
KNI:n johdossa olevat toverit oppivat nopeasti ja  ryhtyivät 
tosibolsevistisella päättävyydellä tukemaan Ranskan 
kommunistisen nuorison toimintalinjaa. Enemmänkin, he 
ottivat käsiinsä aloitteen saadakseen muidenkin maiden 
kommunistiset nuorisoliitot omaksumaan tämän kurssin.

Kommunistinen Nuorisointemationaali kokonaisuudes
saan on tietysti ottanut vasta ensimmäiset askeleet tämän 
taktiikan soveltamisessa. Mutta ei ole mitään epäilyjä siitä, 
että se tulee nykyisen johdon ohjauksella kulkemaan no
peasti ja päättävästi eteenpäin tätä tietä.

AMERIKAN KOKEMUS

USA:n nuorisoliiton kokemus viime ajalta on myös mitä 
opettavinta.

Siellä oli alkusysäyksenä erään fasistiryhmän laajalti 
toitotettu organisatorinen aloite, jolla se hallituksen myö
tävaikutuksella kutsui koolle maan nuorisojärjestöjen 
kongressin. Kommunistisen nuorisoliiton eteen nousi kysy
mys: pitääkö sen lähettää edustajiaan tuohon kongressiin 
vai ei. Ei ole ihmeteltävää, että näin uudessa asiassa mieli
piteet nuorisoliitossa hajaantuivat. Muutamia vuosia sitten 
tällainen kysymys olisi kaiken todennäköisyyden mukaan 
ratkaistu jopa ilman väittelyä, so. olisi yksinkertaisesti kiel
täydytty kaikesta osallistumisesta ja varmaankin pidetty 
omahyväisesti tätä lahkolaishenkistä päätöstä parhaana 
ratkaisuna. Nyt kysymystä käsiteltiin nuorisoliitossa ja  
ilmeni, että osallistumista vastustaneilla tovereilla oli huo
not perustelut:

— Pelkäämme, että olemme liian heikkoja voidaksem-
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me pitää puoliamme niin mahtavia voimia vastaan, he 
sanoivat.

Vanha lahkolaisuus, joka niin usein on esiintynyt liioi
tellun itsevarmasti, ilmeni tässä tapauksessa, kun tärkeä 
käytännön kysymys vaati selvää ja  miehekästä ratkaisua, 
epäluottamuksena omiin voimiin, työläisnuorison johta
vaan osuuteen.

Amerikkalaisen nuorisoliiton johto, toveri Green sen 
kärjessä, hylkäsi tämän pelkurimaisen perustelun ja meni 
kongressiin, jonne oli kokoontunut sangen kirjavaa nuori
soa mitä erilaisimmista väestökerroksista. Amerikkalaiset 
toverimme saavuttivat tuossa kongressissa suurta menestys
tä. Fasismin asiamiehet eristettiin täydellisesti ja  kongres
si onnistuttiin muuttamaan radikaalisen nuorison yhteis
rintaman suureksi kokoukseksi. Ja kun jonkin ajan kulut
tua kokoontui toinen yleinen nuorisokongressi, kommunis
tinen nuorisoliitto valtasi siellä jo erittäin arvovaltaisen 
aseman nojautuen siihen luottamukseen, jonka se oli saa
vuttanut uudella joukkopolitiikallaan ja  oikein järjestetyllä 
työllään, jota se oli oppinut tekemään.

Mitä se sitten konkreettisesti oli oppinut? Ensiksikin se 
oli oppinut terveesti arvioimaan nuorisojoukkojen vasem- 
mistumisen astetta, so. arvioimaan sitä oikein, ilman oi
keistolaisia aliarviointeja ja »vasemmistolaisia» yliarvioin
teja.

Aikaisemmin eräät toverit käsittivät asian yksinkertai
sesti niin, että kun kerran työtätekevien joukkojen vasem- 
mistuminen ja joukkoliikkeen nousu on alkanut — niinhän 
Amerikassa todellisuudessa olikin —, voidaan muitta mut
kitta »todeta» vallankumouksellisen nousun olemassaolo 
ja sitten tarvitsee vain katsoa Kommunistisen Internatio
naalin ohjelmasta, mitä vallankumouksellisia tunnuksia on 
esitettävä sellaisessa tilanteessa ja mihin vallankumouksel
lisiin tehtäviin on käytävä käsiksi.

Nuoret amerikkalaiset toverit ovat nyt nähneet, että 
vaikka Yhdysvalloissa on jo tosiaankin alkanut suuri nuo
risojoukkojen vasemmistumis- ja aktivoitumisprosessi, 
eivät nämä joukot eivätkä edes niiden aktiivisimmat edus
tajat ole vielä ymmärtäneet yksinkertaisimpiakaan kom
munistisia tunnuksia ja iskulauseita. He eivät edes ym
märtäneet niin »yksinkertaista» asiaa kuin fasismia. Se oli 
selitettävä helppotajuisesti ja  vielä sittenkin, kun he jo 
käsittivät, että fasismi on vihollinen, osoittautui, että monet
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heistä pitivät täysin hyväksyttävänä Hearstin lehdistössä 
esitettyä tunnusta: »Fasismia ja kommunismia vastaan!» 
He eivät huomanneet, että juuri tässä pettävässä muodossa 
harjoitettiin puhtaasti amerikkalaista fasistista agitaatiota. 
Heille piti selittää kärsivällisesti asioiden todellista tilaa tyr
kyttämättä selittäjän omaa mielipidettä. Edelleen selvisi esi
merkiksi, että monet niistä, jotka olivat jo valmiit yhteistyö
hön kommunistisen nuorisoliiton kanssa sodanvaaraa ja fa
sismia vastaan, eivät vielä rohjenneet lähteä katumielenosoi
tuksiin. He eivät olleet lainkaan tottuneet tällaiseen taiste- 
lumuotoon, heidän kanssaan oli aluksi sovittava toisista, 
alkeellisemmista taistelumuodoista, jotka heidän järjestö
jensä jäsenjoukot saattoivat hyväksyä omiksi taistelumuo- 
doikseen, jotta sitten niiden taisteluvalmiuden kehittyessä 
johdettaisiin taistelua eteenpäin.

Toiseksi Amerikan nuorisoliittolaiset vakuuttuivat siitä, 
että me todella voimme oppia paljon ei-kommunistisilta 
joukoilta.

He esimerkiksi oppivat näiltä joukoilta »uutta kieltä», 
nuorison raikasta, konkreettista, helppotajuista ja ilmei
kästä kieltä, sellaista kieltä, jota kongressissa tov. Dimitrov 
vaati vanhan, kuivan, stereotyyppisen järjestökielen tilalle. 
Tov. Green kertoi, miten heidän onnistui nuorisokongressin 
yhteydessä laatia nuorison kielellä kongressin tärkein asia
kirja: Amerikan nuorison oikeuksien julistus. »Teimme 
kaiken voitavan saadaksemme mahdollisimman paljon nuo
risojärjestöjen edustajia mukaan tämän asiakirjan laadin
taan ja sen sanamuodon lopulliseen viimeistelyyn.» Ja hän 
lisäsi: »Työskennellessämme tällä tavoin emme heikentä
neet kommunistisen nuorisoliiton arvovaltaa, vaan lujitim
me sitä. Me osoitimme laajoille nuorisojoukoille, että kom
munistisella nuorisoliitolla ei ole itsekkäitä pyyteitä ja että 
se omistautuu kokonaan nuorisokongressin laajentamisteh- 
tävälle tarkoituksenaan tehdä siitä laaja joukkoliike taan
tumusta vastaan, nuorison ajankohtaisten tarpeiden puo
lustamiseksi.»

Amerikan kommunistisen nuorisoliiton edustajat ovat 
oppineet joukoilta oikeaa suhtautumistapaa nuorison ei- 
proletaarisiin kerroksiin. Ennen monet kommunistisen 
nuorisoliiton jäsenet suhtautuivat opiskelevaan nuorisoon 
ylemmyyden tuntoisesti ja  siten tietysti vaikeuttivat lähei- 
sempien yhteyksien solmimista. Tämäkin oli lahkolaisuu
den ilmausta ja  se oli juurittava kommunistisesta nuoriso
in
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liikkeestä. Jos Amerikan kommunistisen nuorisoliiton edus
tajat eivät olisi osanneet toverillisesti lähentyä opiskelevaa 
nuorisoa, eivät he olisi voineet kehittää ylioppilaiden laa
joja yhteisrintamaliikkeitä, joista tärkein oli sodan- ja 
fasisminvastainen ylioppilaslakko viime huhtikuun 12. pnä. 
Lakkoon osallistui 184 000 ylioppilasta.

Kolmanneksi Amerikan nuorisoliittolaiset ovat myöskin 
oppineet voittamaan entisen luutuneisuutensa taktiikan ky
symyksissä ja  käyttämään joustavaa taktiikkaa.

Tov. Green kertoi kaksi kuvaavaa esimerkkiä tästä. 
Ensimmäinen esimerkki: kongressin uskonnollismielisille 
osanottajille, jotka alussa suhtautuivat erittäin epäilevästi 
ajatukseen yhteisrintamasta kommunistien kanssa, järjes
tettiin sunnuntaiaamuna mahdollisuus kuunnella jumalan
palvelusta. Toinen esimerkki: Rooseveltin nuorisoapusuun- 
nitelmaa, joka edellytti 50 milj. dollarin määrärahaa nuo
rison pikaista auttamista varten, ei leimattu demagogiak
si, vaan se todettiin tovereittemme aloitteesta myönnytyk
seksi, johon hallituksen oli pakko suostua nuorison kasva
van yhteisrintamaliikkeen vaikutuksesta. Samalla nuorison 
yhteisrintaman johto osoitti tämän toimenpiteen koko niuk
kuuden ja teki selväksi joukoille, että hallituksen suunni
telma saattaa huonontaa nuorison eräiden kerrosten ase
maa.

Tov. Green arvioi täysin oikeutetusti tämän taktiikan 
tulokset seuraavalla tavalla: »Näin ollen Rooseveltin suun
nitelma muutettiin nuorisokongressia vastaan suunnatusta 
toimenpiteestä välikappaleeksi, jolla edistettiin nuori
son mobilisointia taisteluun hallituksen avun suurentami
seksi.»

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

Neljänneksi Amerikan kommunistiseen nuorisoliittoon 
kuuluvat toverit tulivat vakuuttuneiksi siitä, että on men
tävä porvariston johtamiin nuorison joukkojärjestöihin. 
Enemmänkin, he ovat myös oppineet, miten siellä pitää 
työskennellä.

Aikaisemmin KNI luokitteli sellaiset nuorisojärjestöt 
yksinkertaisesti vihollisjärjestöjen joukkoon kuuluviksi ja 
niiden miljoonia jäseniä pidettiin »vastustajina». Se ei ot
tanut lainkaan huomioon, että Yhdysvalloissa ja muualla
kin työtätekevän nuorison enemmistö kuuluu noihin järjes
töihin. Ei pidä luulla, että nuorison enemmistö on järjesty-
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mätöntä. Ei, monissa maissa enemmistö on järjestynyttä, 
eikä vain armeijassa, ei vain koulussa, jotka myös ovat por
varillisia järjestöjä, vaan välittömästi erityisissä porvaril
lisissa nuorisojärjestöissä. Ja vieläpä silloinkin, kun me 
todella aloimme puhua, että on työskenneltävä sellaisten 
järjestöjen riveissä, tämä työ käsitettiin täysin lahkolaises
sa hengessä työksi niiden rappeuttamiseksi.

Amerikan nuorisoliittolaiset osoittavat nyt kokemuksen
sa perusteella: näihin joukkojärjestöihin ei ole mentävä 
niiden rappeuttamistarkoituksessa, vaan sitä varten, että 
saataisiin ne »muuttumaan porvarillisen vaikutuksen kes
kuksista yhteisrintamataistelun keskuksiksi, proletaarisen 
vaikutuksen keskuksiksi». Nuorisojoukot pitävät mainittu
ja järjestöjä ominaan, ja me voimme laajentaa vaikutus
tamme joukkoihin vain työskentelemällä vakavasti nois
sa järjestöissä nuorison tarpeiden ja etujen puolustami
seksi.

Amerikan nuorisoliittolaiset ovat löytäneet puheenaole
vista järjestöistä suuren joukon toimihenkilöitä ja jäseniä, 
jotka ovat valmiita taistelemaan yhdessä kommunistien 
kanssa taantumusta vastaan, ja vajaassa vuodessa Yhdys
valtojen kommunistinen nuorisoliitto on saanut perustetuk
si noihin joukkojärjestöihin 175 solua.

Tällaisia ovat muutamat myönteiset kokemukset Ame
rikan kommunistisen nuorisoliiton työstä viime ajalta.

TYÖSKENTELY PORVARILLISISSA 
NUORISOJÄRJESTÖISSÄ

Työskentely porvarillisissa joukkojärjestöissä, jonka 
Amerikan kommunistinen nuorisoliitto on niin menes
tyksellisesti pannut alulle, on mahdollista ja  tarpeellista 
muuallakin kuin Yhdysvalloissa. Monissa muissa maissa se 
on yhtä mahdollista, va ik k ak aan  ei samoissa muodoissa. 
Isossa-Britanniassa kom m unistinen  nuoriso on aloitellut 
samantapaista toimintaa toisissa konkreettisissa muodois
sa, eli tarkemmin sanoen aloittelee vasta nyt, se on aika 
lailla myöhässä. Skandinavian maissa ollaan tässä asiassa 
niin pahasti myöhässä, että kysymystä ei ole vielä asetet
tukaan täysin vakavasti.

Fasistisissa maissa tätä työtä on tietystikin harjoitetta
va toisella tavalla kuin legaalisissa oloissa.



Mutta ei vain fasistisissa maissa, vaan myös eräissä 
siirtomaissa on sovellettava yhteisrintamataktiikkaa, esim, 
Kiinassa. On tunnettua, että Kiinan nuorisoliittolaiset 
ovat neuvostoalueilla suorittaneet todella legendaarisia 
urotekoja. He osaavat soveltaa mestarillisesti yhteisrinta
mataktiikkaa rintamanläheisessä vyöhykkeessä, mutta val
koisilla alueilla, missä riehuu Kuomintangin terrori, juuri 
tämä taktiikka on heidän heikoin puolensa. Kuuluisa rans
kalainen kirjailija Andre Malraux joutui lähtemään Kii
naan etsiessään suurimman sankaruuden esimerkkejä. Siel
tä hän löysi sitä mitä etsi: Kiinan sankarillisen nuorison 
suurtekoja. Mutta vapautuminen lahkolaisuuden jäännök
sistä terrorin oloissa on osoittautunut vaikeaksi jopa kii- 
nalaisillekin tovereillemme. Heidän täytyy oppia mene
mään luokkavihollisen luomiin laajoihin joukkojärjestöi- 
hin. Ja he voivat sen tehdä. He ovat lahjakasta väkeä.

Myös muissa siirtomaissa, varsinkin Intiassa, voidaan 
saada aikaan hyvin paljon työskentelemällä porvarillisissa 
nuoriso j ärj estöissä.

Kaikissa imperialistisissa maissa tämä tehtävä on eri
tyisen tärkeä sodanvaaran torjumisen kannalta. Miten muu
ten voimme yleensäkään sanoa valmistavamme työtätekeviä 
luokkia taisteluun sotaa vastaan, jollemme työskentele 
noissa nuorison porvarillisissa joukkojärjestöissä? Erittäin 
paljon työtätekevien kansankerrosten nuorisoa kuuluu sel
laisiin joukkojärjestöihin. Mutta useimpien maiden kom
munistit eivät yritä vakavissaan saada yhteyttä tuohon nuo
risoon avatakseen sen silmät näkemään edessäolevan vaa
ran. Onko tämä bolsevistista valmistautumista sodan va
ralta?

Vieläpä tuollaisten joukkojärjestöjen ei-fasistisetkin 
johtajat, nekin, jotka »rauhan aikana» harjoittavat pasi
fistista propagandaa, yhdeksässä tapauksessa kymmenes
tä tosiasiallisesti antautuvat tavalla tai toisella sotilasjoh
don käytettäviksi hetkellä, jolloin maan vallassaoleva por
varisto aloittaa sodan. Näiden järjestöjen nuoret jäsenjou- 
kot yllätetään, vedetään petoksella sotaan, jos niitä ei val
misteta etukäteen kaikkeen tähän käyttäen hyväksi yhteyk
siä kommunistien kanssa, jos kommunistit siihen saakka 
vain jaarittelevat joukkotyöstä.
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KOMMUNISTISET NUORISOLIITOT

Miten voidaan imperialististen maiden proletariaatti 
valmistaa imperialistisen sodan varalta niin kauan kuin 
kommunistiset nuorisoliitot ovat niin heikkoja kuin nyt? 
Ilman työläisnuorison voimakkaita, maan suurimpiin nuo
risojärjestöihin elimellisessä yhteydessä olevia aktiivi
sia vallankumouksellisia järjestöjä proletariaatti on tais
telussa sotaa ja fasismia vastaan kuin kädetön so
tilas.

Mutta voimakkaiden vallankumouksellisten järjestöjen 
olemassaolon tarpeellisuudesta ei suinkaan seuraa, että 
nuorisoliittojen pitäisi ottaa riveihinsä vain sellaisia uusia 
jäseniä, jotka jo ovat vallankumouksellisia, jo ovat kommu
nistisia, jo ovat täysin toimintakykyisiä. Ei! Ovet auki 
nuorisojärjestöihimme! Kaikkialla, missä nämä järjestöt 
ovat legaalisia, niiden pitää olla täysin avoimia kaikille 
pojille ja tytöille, jotka ovat todella myötätuntoisia kom
munismille ja tahtovat sitä oppia.

Kommunististen nuorisojärjestöjen koko toiminnan tu
lee olla niin järjestettyä, että uudet jäsenet, jotka eivät 
vielä ole kommunisteja eivätkä vielä ole tottuneet kom
munistiseen kuriin ja kommunistiseen aktiivisuuteen, tun
tisivat olevansa kommunistisissa nuorisoliitoissa kotonaan, 
kävisivät mielellään kokouksissamme, osoittaisivat elävää 
kiinnostusta järjestöjemme elämään ja voisivat askel as
kelelta vähitellen kehittyä kommunisteiksi.

Jäsenistön vaihtuvuus on ollut erikoisen suuri nuoriso
järjestöissämme. Mutta mitä on tuo vaihtuvuus? Se on lah
kolaisuutemme arvostelua meille myötämielisten joukkojen 
taholta. Enimmäkseen tämä lahkolaisuus ilmenee siinä, 
että uusille jäsenille esitetään niin ylenpalttisia vaatimuksia 
työhön ja kuriin nähden, etteivät he voi niitä täyttää. Sitä 
paitsi heidän työnsä on huonosti järjestettyä, etupäässä 
teknistä laadultaan ja niin ikävää, että se voi tappaa kai
ken elävän mielenkiinnon. Ja jos joku ei voi täyttää ase
tettuja vaatimuksia, nuorisotyöntekijät käyvät joukolla 
hänen kimppuunsa ja toisinaan erottavatkin. Espanjasta 
minulla on tietoja, että vaatimukset nuorisojärjestöjen jä
senten työhön nähden ovat siellä useinkin jopa korkeam
mat kuin kommunistisessa puolueessa. Vastaavasti jäsenis
tön vaihtuvuuskin on siellä hyvin suuri. Tämä on eräs, vaik
kakaan ei ainoa, mutta pahimpiin kuuluva tapa jäljitellä
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puoluetta, mistä tov. Dimitrov niin perustellusti arvosteli 
nuorisojärjestöjämme.

Menneinä vuosina voitiin nuorisoliittolaisten keskuu
dessa toisinaan kuulla kinastelua seuraavan skolastisen 
vastakkainasettelun pohjalla: pitääkö nuorisojärjestöjem- 
me olla kasvatus- vai taistelujärjestöjä? Käytiinpä vielä 
taistelua »opportunistista poikkeamaakin» vastaan, joka 
muka ilmeni siinä, että nuorisojärjestöjä pidettiin kasva- 
tusjärjestöinä. Tietysti, jos kasvatuksella ymmärretään vain 
kirjojen, teesien, luentojen ym. välityksellä tapahtuvaa 
opiskelua, niin silloin se on tosiaankin opportunistista.

Miten Lenin asetti tämän kysymyksen? Hän sanoi Ve
näjän Kommunistisen Nuorisoliiton III edustajakokouk
sessa lokakuussa 1920:

»Nuorisoliiton tehtävänä on järjestää käytännöllinen 
toimintansa sillä tavalla, että samalla kun tämä nuoriso 
opiskelee, järjestyy, yhdistyy ja taistelee, se kasvattaa it
seään ja kaikkia niitä, jotka näkevät siinä johtajansa, että 
se kasvattaa kommunisteja.»

KOMMUNISTISEN NUORISOINTERNATIONAAUN 
PERUSTEHTÄVÄ

Kommunistisen Nuorisointemationaalin perustehtävä
nä on luoda nuorisoliikkeen yhtenäisyys fasismia, sotaa ja 
kapitalistista sortoa vastaan. Tämä perustehtävä on täysin 
selvästi ja päättävästi asetettu toveri Dimitrovin selostuk
sessa ja kongressin päätöslauselmassa työjärjestyksen toi
sesta kysymyksestä. Se sai osakseen kommunistisen nuori- 
soedustajiston innokkaan hyväksymisen Kominternin kon
gressissa. Samalla on viitoitettu Kommunistisen Nuorisoin
temationaalin toimintalinja lähimmän taistelukauden 
ajaksi.

Kommunistisen Nuorisointemationaalin lähimmän kon
gressin tulee kehitellä saadun kokemuksen perusteella konk
reettisesti tätä kommunistisen nuorison perustehtävää eri 
maiden oloja vastaavasti, selittää ja varmistaa se lähiajan 
erillisten käytännön tehtävien muodossa.

Sosialistiset nuorisojärjestöt ovat yleensä yhtä eristäy
tyneitä kuin kommunistisetkin nuorisoliitot. Suurimmalta 
osaltaan ne ovat nykyään puoliksi nukkuvia järjestöjä, 
joilla ei ole suurta arvoa proletariaatin luokkataistelun te
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kijöinä. Mutta solmimalla kiinteitä yhteyksiä kommunisti
seen nuorisoon ne voidaan herättää uuteen aktiiviseen elä
mään.

Sosialististen ja kommunististen nuorisoliittojen voi
mien yhdistäminen ja jatkuva yhteistoiminta epäilemättä 
aiheuttaisi työtätekevän nuorison vilkasta tuloa molempiin 
nuorisojärjestöihin. Yhdessä ne muodostaisivat johtavan 
voiman maan joukkoluontoisessa nuorisoliikkeessä, erikoi
sesti fasisminvastaisessa liikkeessä, sillä fasismi uhkaa hä
vittää niin kommunistiset kuin sosialistisetkin nuorisolii
tot ja kaikki edistykselliset nuorisojärjestöt.

Sen vuoksi tov. Dimitrov kehotti nuorisoa muodosta
maan kommunististen ja  sosialististen nuorisoliittojen fasis- 
minvastaisen liittouman luokkataistelun pohjalla. Tämä 
tov. Dimitrovin kehotus varmaankin saa mitä voimakkain
ta vastakaikua sosialistisen nuorison taholta.

Kommunistisen nuorison puolestaan täytyy kaikin ta
voin helpottaa sosialistisille nuorisojärjestöille tämän ehdo
tuksen hyväksymistä. Se on merkitsevä suurta askelta eteen
päin nuorisoliikkeessä.

Mutta tämä kansainvälinen tehtävä ei suinkaan merkitse 
sitä, ettei eri maissa voitaisi ja  pitäisi mennä pitemmälle. 
Jos Komintern ottaa nyt päiväjärjestykseen kysymyksen 
puolueiden yhdistämisestä, niin on selvää, että sosialistis
ten ja kommunististen nuorisojärjestöjen yhdistämismah
dollisuus on monissa maissa vieläkin ajankohtaisempi teh
tävä.

Ranskan kommunistinen nuorisoliitto on myös tässä 
suhteessa esiintynyt tienraivaajana. Se otti rohkeasti ja 
avoimesti käsiinsä aloitteen ja esitti sosialistiselle nuori
soliitolle yhdistymisohjelman, joka sai laajaa vastakaikua 
sosialistisen nuorison keskuudessa.

Espanjassa tämä kysymys on samoin jo ajankohtainen. 
Huomenna se voi tulla ajankohtaiseksi monissa muissa 
maissa, esimerkiksi Itävallassa, Belgiassa ja Yhdysval
loissa.

Sosialistisessa Nuorisointernationaalissa on jo muodos
tunut vasemmistosiipi, joka ponnistelee yhteisrintaman 
aikaansaamiseksi ja lähestyy vallankumouksellisia asemia. 
Toisin ei voi ollakaan! Suurten luokkataistelujen edellä 
työläisnuorison parhaat voimat siirtyvät reformismin leiris
tä proletaarisen vallankumouksen leiriin. Eivätkä vain työ
läisnuorison, vaan myös muihin työtätekeviin luokkiin kuu-

164



luvan, opiskelevan yxn. nuorison voimat. Ne antavat uusia 
taistelukykyisiä täydennyksiä yhteiskunnallisen vapaustais
telun armeijaan.

Näin tapahtuu kaikissa niissä maissa, joissa kommunis
tit osaavat oikealla tavalla tukea porvarillisissa joukkojär- 
jestöissä tapahtuvaa nuorison radikalisoitumista.

Sen vuoksi muodostuukin niin ajankohtaiseksi tov. Di- 
mitrovin nuorisolle asettama toinen tehtävä, nuorison kaik
kien ei-fasististen joukkojärjestöjen, mm. ammattiliittojen, 
osuusliikkeiden jne. nuorisojärjestöjen voimien yhdistämi
nen mitä laajimman yhteisrintaman pohjalla, »jopa muo
dostamalla erilaisia yhteisjärjestöjä taistelemaan fasismia 
vastaan, nuorison ennenkuulumatonta oikeudettomuutta ja 
militarisointia vastaan, puolustamaan nuoren polven talou
dellisia ja kulttuurioikeuksia». (Kursivointi minun.—O. K.)

Tämä on oikea tie, tämä on kommunistisen nuorisQliik- 
keen linja.

Nuorison kansainvälisessä yhteisrintamaliikkeessä on 
viime aikoina tullut tunnetusti käytäntöön uusia tun
nuksia, jotka muodoltaan ovat sangen vanhoja: vapauden, 
rauhan ja demokratian puolustuksen tunnukset. On aivan 
luonnollista, että eräät toverimme pysähtyvät tällöin ap
rikoimaan, sillä he tietävät mainiosti — muuten ei voi olla
kaan —, että meidän kannattamiemme tunnusten tulee kes
tää periaatteellinen arvostelu.

Toverit, joilla on epäilyksiä, eivät ota huomioon, että 
ajat ovat muuttuneet, että tunnus ei ole kivettymä, että sen 
elävä sisällys muuttuu ajan ja tilanteen mukana. Vapauden 
tunnus oli aikoinaan vallankumouksellinen tunnus porva
rillisessa vallankumouksessa. Sittemmin se muuttui refor
mistiseksi tunnukseksi ja vielä myöhemmin lopulta vasta
vallankumoukselliseksi. Esimerkiksi Saksassa vv. 1928— 
1932, jolloin sosialidemokraatit istuivat hallituksessa ja pi
tivät kiinni tunnuksesta: »Vasemmalta ja oikealta tulevaa 
diktatuuria vastaan, vapauden puolesta», se oli sosialide
mokraattisen hallituksen vastavallankumouksellinen tun
nus. Mutta nyt, kun sitä ei esitetä kommunisteja vastaan 
käytävän taistelun tunnuksena, vaan yhdessä kommunis
tien kanssa käytävän fasisminvastaisen taistelun tunnukse
na, siinä on tietystikin aivan toinen sisällys. Tietysti sellai
set kansanrintaman tunnukset ovat venyviä ja sen tähden 
kommunistien on tehtävä ne selviksi. Joukoille on asetet
tava jyrkästi kysymys: mille luokille vapaus? Muussa ta-
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pauksessa tämä tunnus voi sumentaa proletariaatin ja sen 
liittolaisten luokkatietoisuutta.

On siis selvitettävä kysymys, mutta ei ole viisasta suo
ralta kädeltä hylätä tällaisia tunnuksia. Lenin sanoi:

»Vapaus on ilman muuta erittäin olennainen tunnus 
jokaisessa vallankumouksessa, olkoonpa se sitten sosialis
tinen tai demokraattinen.»

Uuden »ranskalaisen kielenkäytön» mukaan on nuori
son yhteisrintamaliikkeessä myöskin alettu puhua nuorison 
ihanteista. Kunhan ei se olisi jo idealismia, joka meidän on 
torjuttava? Ei, asia ei ole niin. On olemassa taantumuksel
lisia ja vallankumouksellisia ihanteita. Neuvostolaiset ihan
teet ovat materialistisia ja kommunistisia ihanteita, ne on 
saatettava laajojen nuorisojoukkojen omaisuudeksi, juurru
tettava niitä.

Tosiasiat osoittavat, kuinka suuri arvovalta Neuvosto
liitolla on kapitalistisissa maissa, erikoisesti nuorisojouk
kojen keskuudessa. Mutta kuinka heikosti me vielä teem- 
mekään tunnetuksi Neuvostoliiton suuria saavutuksia! 
Kuinka heikkoja olemmekaan, kun pitää esitellä sitä ihanaa 
tulevaisuutta, joka avautuu neuvostomaan nuorison eteen. 
Nuorisoliikkeen tärkeimpiä poliittisia tehtäviä on kertoa 
laajasti siitä, mitä sosialismi tuo nuorisolle.

Viime keväänä oppikoulun päättänyt neuvostoliittolai
nen tyttö kirjoittaa:

»Ovet riemuisaan luovaan elämään ovat vieraanvarai- 
sesti avoinna edessämme.

Insinöörit, sorvaajat, traktoristit, agronomit, kirjailijat, 
kemistit, sähköteknikot — kaikki ovat tarpeellisia nuorelle 
kauniille synnyinmaalleni!

Niin, Vladimir Majakovski on oikeassa: ’Elämä on iha
naa ja ihanaa on elää’ tällä erinomaisella aikakaudella 
ja erinomaisessa maassamme! Ikätoverimme ulkomailla 
eivät ole milloinkaan nähneet näin erinomaisia, elämän- 
täyteisiä, aurinkoisia ilonpäiviä kuin meidän nykypäi
vämme.

. . .  Tämän mahdollisuuden opiskella iloisesti, reippaas
ti ja hyvin ovat meille valloittaneet vanhempamme, veljem
me suuren kommunistisen puolueemme johdolla lokakuun 
taisteluissa...

. . .  Meidän keskuudessamme on paitsi tulevia insinöö
rejä, teknikkoja, kemistejä, agronomeja, Punaisen Armei
jan komentajia, lentäjiä, tankkimiehiä myöskin kirjaili-
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joita, runoilijoita, säveltäjiä, kuvanveistäjiä, on lentopalloi
lijoita, Sakinpelaajia, mainioita urheilijoita!

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

Me tahdomme elää, meidän täytyy elää ja me elämme 
kauan, sillä Vladimir Iljitg antoi tehtäväksemme — raken
taa kommunistisen yhteiskunnan. Hän sanoi: juuri nuori
son on rakennettava kommunistinen yhteiskunta...

. . .  Niin, me
ymmärrämme ja valtaamme kaiken, 
sinitaivaan ja arktisen yön.
Ja kun maa meiltä kuntoa vaatii, 
joka ainoo teemme sankartyön.

. . .  Sankaruus meillä ei ole pelkkää tarkoituksetonta 
kunnian tavoittelua: meidän sankaruutemme ilmenee jo
kapäiväisessä vakavassa työssä ja taistelussa.»

Koettakaa esittää nämä sanat kaikkien kansojen kielil
lä, mutta ehdottomasti nuorison verevällä ilmeikkäällä kie
lellä, ja te voitte silloin vakuuttua, että tällä tavoin saadaan 
vallankumouksellisessa agitaatiossamme aikaan paljon 
enemmän kuin hengettömillä tilastoilla. *

*  •
*

Näistä nuorisoliikkeen myönteisistä esimerkeistä nä
kyy, että eräiden maiden kommunistinen nuoriso on jo 
ottanut ensimmäiset päättävät askeleet oppiakseen »pur
jehtimaan luokkataistelun myrskyisällä merellä», kuten 
tov. Dimitrov kongressissa lausui.

Meitä elähdyttää vahva usko, että uusi taktillinen suun
taus, jonka tov. Dimitrov osoitti meille niin vakuuttavasti, 
auttaa meitä saavuttamaan todella suurta menestystä val
lankumouksellisen maailmanliikkeen kaikilla aloilla eikä vä
hiten kommunistisessa nuorisoliikkeessä.

Mutta eräs seikka on eittämätön: asia ei edisty itses
tään. Ennen kaikkea tarvitaan kommunististen puolueiden 
alituista huolehtivaa apua nuorisoliikkeelle, paljon tehok
kaampaa apua ja  johtoa kuin on ollut tähän saakka. Rans
kan ja Yhdysvaltojen nuorisoliittolaiset kertovat, että heil
lä ei ole mitään valittamisen aihetta — näissä maissa puo
lueet todella auttavat. Tov. Raymond sanoi: »Aikaisemmin



me autoimme puoluetta, nyt puolue auttaa meitä.» On siis 
käynyt niin, että nuorisomme omat saavutukset ovat saat
taneet myös puolueen johdon ymmärtämään paremmin 
nuorisoliiton tehtäviä ja tarpeita.

Kaikkien kommunististen puolueiden, ‘kaikkien niiden 
johtajien on kerta kaikkiaan ymmärrettävä: nuorisoliike 
on yhteiskunnallisen vapausliikkeen sydän. Meidän nuori
somme, meidän toivomme kasvaa, mutta se voi kasvaa kym
menen kertaa nopeammin, jos puoluejohto auttaa sitä to
siteolla, jos se antaa nuorison avuksi todella kyvykkäitä 
voimia. Eräät kommunistisen nuorisoliikkeen ohjaajat ovat 
viime vuosina kohonneet todellisten nuorisojohtajien ta
solle. Mutta asia ei luonnistu, jos puoluejohto, kuten nyt 
usein tapahtuu, heti ottaa itselleen jokaisen nuorisoliitto- 
laisaktiivin, joka on osoittautunut kykeneväksi nuorisoliik
keen työssä. Kommunistinen nuorisoliitto on tietysti myös
kin kaaderikoulu puoluetta varten. Mutta koululla, jolta 
viedään opettajat ja johtajat, ei ole mitään arvoa.

Toinen imperialistinen maailmansota lähestyy. Valmis
tellaan rikollisinta kaikista rikollisista sodista: vastavallan
kumouksellista imperialistista hyökkäystä neuvostomaata, 
kaikkien maiden työläisten isänmaata vastaan.

Me tiedämme, että tämä sota on oleva porvaristolle vaa
rallisin sota. Vallassaoleva porvaristo kiiruhtaa sotaseik- 
kailua kohti. Eräissä maissa se on jo valinnut »johtajik
si» tyhmänsokeita, hurjapäisiä seikkailijoita, luovuttanut 
niiden käsiin hallitusohjakset.

Ehkäpä Saksan porvaristo ei ansaitse parempia johta
jia, mutta olipa asia miten tahansa, maailma on suojattava 
niiden riehunnalta.

Japanin armeijan johtajat ovat melkein yhtä suuressa 
määrässä yhteiskunnallisesti vaarallisia »rauhan apostole
ja» (kuten tunnettu kenraali Araki itseään ja asekumppa- 
neitaan nimitti).

Myöskään Puolassa ei poliittinen harkinta ole hallin
nan peräsimessä.

Valloitushalussaan kyltymätön brittiläinen imperialismi 
puolestaan on valmis tukemaan — suoraan tai välillisesti 
— jokaista seikkailijahallitusta sodassa neuvostomaata 
vastaan.

Kaikki ne sysäävät eri puolilta maailmaa uuteen kanso
jen teurastukseen. Siitä johtuu uhkaava sodanvaara.

Se vaatii vaatimalla työtätekevän väestön vakavaa ja
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tarmokasta mobilisointia vastaiskuun, taisteluun porva
riston sodanvalmisteluja vastaan. Se vaatii miljoonaisten 
nuorisojoukkojen kutsumista yhteisrintamaan.

Me toistamme usein tunnusta imperialistisen sodan 
muuttamisesta kansalaissodaksi porvaristoa vastaan. Tunnus 
sellaisenaan on hyvä, mutta se muuttuu tyhjäksi vaaralli
seksi fraasiksi, jos emme tee etukäteen mitään vakavaa luo- 
daksemme nuorison yhteisrintaman.

Tarvitaan sata kertaa laajempaa vallankumouksellista 
nuorisoliikettä. Että se on monissa maissa täysin mahdol
lista, sen osoittaa Ranskan ja Amerikan nuorisoliittolaisten 
saavuttama menestys.

Vain siinä tapauksessa, jos käymme kaikkialla tiukasti 
kiinni tähän työhön ja teemme sitä kunnollisesti, jos saa
vutamme tässä työssä todella huomattavaa menestystä, 
vasta silloin voimme sanoa valmistavamme bolsevikkien 
tapaan joukkoja imperialistisen sodan varalta.

Me kutsumme yhteisrintamaan myös nuorison pasifis
tisia järjestöjä, mutta meidän on väsymättä valistettava 
nuorisoa siihen suuntaan kuin Lenin opetti:

»Sinulle annetaan kivääri. Ota se ja opi hyvin sotatai
toa. Tämä taito on proletaareille välttämätön — ei sitä 
varten, että ampuisit veljiäsi, muiden maiden työläisiä, 
niin kuin tehdään nykyisessä sodassa ja  niin kuin sosialis
min petturit kehottavat sinua tekemään, vaan sitä varten, 
että taistelisit oman maasi porvaristoa vastaan, tekisit lo
pun riistosta, kurjuudesta ja sodista, ei hurskaiden toivo
musten avulla, vaan voittamalla porvariston ja  riisumalla 
sen aseista.»

Jos kommunistiset puolueet ja meidän nuorisomme läh
tevät tässä hengessä taisteluun sotaa vastaan, niin ei ole 
epäilystäkään, että tuleva vastavallankumouksellinen impe
rialistinen sota johtaa useisssa maissa vallankumoukseen 
ja että tuon sodan lopussa monet Göringit tulevat näyttä
mään yhtä surkeilta kuin van der Liibbe Leipzigissä.

Aikakauslehti »BolSevik», 1935, n:o 16 
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



ANTIKAISEN JUTTU

Suomen valtaherrain oikeudenkäynti kumousmies An
tikaista vastaan ei vain lakkaa vetämästä puoleensa kan
sainvälisen lehdistön huomiota, eritoten Englannissa, Rans
kassa ja Skandinavian maissa. Eikä ihme: siinä on paljon 
huomion arvoista. Oikeusjutun koko kulku on nykyiselle 
»oikeudenjakamiselle» Suomessa niin kuvaava kuin olla 
voi.

Toveri Antikainen on Suomen työväenluokan etevä ja 
rohkea johtaja. Kun Suomessa puhkesi työväen vallanku
mous 1918, toveri Antikainen oli Sosialistisen Nuorisoliiton 
johdossa. Tulisella innolla hän otti osaa vallankumoustais- 
teluihin, jotka kuitenkin sen jälkeen kun Suomen porvaris
ton avuksi oli tullut imperialistisen Saksan sotaväkeä päät
tyivät työväen sankarillisuudesta huolimatta tappioon. Sen 
jälkeen toveri Antikainen oleskeli useita vuosia Neuvos
toliitossa, hankki itselleen sotilaskoulutuksen, otti urheasti 
osaa taisteluihin Judenitsia, maahanhyökkääjiä ja Kron- 
stadtin vastavallankumouksellisia kapinoitsijoita vastaan, 
osoittautuen eteväksi punaiseksi komentajaksi.

Kun Suomen fasistipiirit talvella 1921—1922 tavoittee
naan Neuvosto-Karjalan valloittaminen järjestivät suoma
laisten bandiittijoukkojen hyökkäyksen Neuvostoliiton ra
jan yli, otti toveri Antikainen aktiivisesti osaa Punaisen 
Armeijan taisteluihin, joissa tämä hyökkäys lyötiin takai
sin. Hänelle annettiin vastuunalainen tehtävä: tunkeutua 
suomalaisen suksijoukon kanssa syvälle vihollisen selkä- 
puolelle ja tuhota sen tukikohdat. Tämän tehtävän toveri
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Antikainen suoritti loistavasti. Hän löi yllätyshyökkäyksel
lä hajalle vihollisen päävoimat Kiimasjarvellä. Siitä läh
tien on Suomen fasistipiirien silmitön viha Antikaista koh
taan ollut rajaton.

Myöhemmin toveri Antikainen oli useita vuosia Suo
messa — luonnollisesti maan alla —- johtamassa vallanku
mouksellista työväenliikettä. Syksyllä 1934 ohrana onnis
tui pidättämään toveri Antikaisen. Porvaristo riemuitsi: 
vihdoinkin tuli tilaisuus sammuttaa koston jano!

Fasistiset lakimiehet pantiin hautomaan juridisia muo
toja, joiden nojalla Antikainen voitaisiin oikeustietä tu
hota. Eräät ehdottivat erityisen kuolemanrangaistuslain 
säätämistä, mutta kansassa nousi voimakas liike sitä vas
taan. Silloin toiset ohranajuristit keksivät, että jo voimas
saolevankin Suomen lain mukaan voi syytetyn tuomita 
kuolemaan, jos asia pannaan esille törkeänä yksityisrikok- 
sena eikä poliittisena juttuna. Maanalaisesta poliittisesta 
työstä Antikainen voitiin tuomita — ja todella tuomittiin — 
»vain» 8 vuodeksi kuritushuoneeseen; mutta jos häntä vas
taan keksittäisiin syyte esim. törkeästä murhasta, niin hä
net voitaisiin tuomita kuolemaan tai ainakin elinkaudeksi 
kuritushuoneeseen.

Ja tällainen syyte kyhättiin. Ohrana tekaisi sellaisen 
kaamean valhejutun, että toveri Antikainen muka olisi 
Neuvosto-Karjalassa Kiimasjärven taistelun päätyttyä 
poltattanut roviolla yhden vangiksi otetuista suomalaisista 
valkokaartilaisista. Kaikki Suomessa tietävät, että tuo juttu 
on alusta loppuun ohranan keksintöä. Yleisesti tunnettua 
on myös, etteivät punaiset, vaan valkosuomalaiset tekivät 
noin kaamean raa’asti selvää vangeista. Eipä edes noissa 
tapahtumissa mukana ollut valkokaartilainen Torikka ole 
julkaisemassaan kirjassa voinut vaieta valkoisten pöyristyt- 
tävistä petomaisuuksista vankejaan kohtaan.

Oikeudessakin on ehdottoman sitovasti todistettu Anti
kaista vastaan nostetun syytöksen täysi perättömyys. Sen 
ovat todistaneet henkilöt, jotka olivat silloin olleet sillä 
paikalla, jolla Antikainen muka poltatti vangiksi joutuneen 
valkokaartilaisen. Sen ovat todistaneet sellaisetkin miehet 
kuin Muisin, Ivanov ym., jotka silloin itse olivat olleet pu
naisten vankeina, eivätkä yksin punaiset todistajat.

Mutta Suomen »oikeusistuin» ei ota kuuleviin korviinsa 
näitä tosiasioita, vaan käsittelee toista vuotta tuota valhe- 
juttua täytenä totena. Ensin tuomari kieltäytyi jyrkästi
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kutsumasta Antikaisen vaatimia todistajia Neuvostoliitosta. 
Mutta kun siitä tuli julkisuudessa iso skandaali, palautti 
korkein oikeus jutun alioikeuteen, saman tuomioistuimen 
uudelleen käsiteltäväksi. Ohranalle tuli kiire hankkia »to
distuksia» yleiselle syyttäjälle, ja fasistinen yleinen syyttäjä 
on oikeusistuimen huoneistossa antanut säännöllisesti oh
jeita todistajille siitä, kuinka näiden pitää esiintyä oikeu
dessa. Mutta useimmat yleisen syyttäjän todistajat joko 
eivät ole tienneet asiasta mitään taikka ovat viittailleet vain 
joihinkin aivan tuntemattomiin kuulopuheisiin. Koko vuo
den 1935 aikana ei ohrana onnistunut löytämään kuin yh
den ainoan miehen, joka oli valmis silmää räpäyttämättä 
todistamaan kaiken, mitä ohrana tahtoi. Tämä mies, joku 
Niemi (Remsujev), on viraltaan Suomen yleisesikunnan tie
dusteluosaston salainen agentti. Mutta kun Suomen lakien 
mukaan yksi todistaja ei riitä, niin pitkän haeskelun jäl
keen ohrana »löysi» toisen, puuttuvan todistajan, nimel
tään Haitto. Tämä toinen todistaja on ammatiltaan pirtun 
salakuljettaja ja varmaankin ohranan kätyri. Ja niin tämä 
tyyppi sitten oikeudessa todisti, että hän oli omin silmin 
nähnyt hiiltyneen ruumiin...

Näin saatiin hankituksi paikalle lain vaatimat kaksi to
distajaa, ja niinpä fasistinen oikeus saattoikin »hyvällä 
omallatunnolla» julistaa tuomionsa. Koko tuo menettely on 
sangen kuvaavaa Suomen fasistioikeudelle: noudattamalla 
äärimmäisen tekopyhästi muodollista »laillisuutta» porva
risto yrittää kaikin mokomin saadia peitetyksi maassa 
esiintyvän mielivallan.

Todistajien hankkiminen Antikaista vastaan ei kuiten
kaan ole ollut poliisin päätehtävä: poliisin täytyi mennä 
paljon pitemmälle tuomarien auttamisessa. Tässä eräitä 
tosiasioita:

1. Lydia Rask, Antikaisen illegaalisen asunnon emäntä, 
jonka ohrana vangitsi, tavattiin ohranan kopissa murhat
tuna. Ohranapäällikkö väitti hänen muka tehneen »itsemur
han». Viranomaiset eivät panneet toimeen mitään tutki
musta hänen murhansa johdosta.

2. Erään Antikaisen todistajista, Lauri Lagerbomin, 
piti tulla oikeusistuntoon paljastamaan syyttäjän päätodis- 
taja Niemi-Remsujev, joka oli itse puhunut kotikyläläisil- 
leen, ettei hän ollutkaan ollut Kiimasjärvellä aikana, jona 
oikeudessa oli sanonut siellä olleensa. Ja miten kävi Lauri 
Lagerbomin: ensin hänet vangittiin ohranan toimesta jou-
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lukuun alussa 1935 ja  päästettiin sitten vapaaksi, mutta 
muutaman päivän kuluttua, joulukuun 18., juuri samana 
päivänä, jona hänen piti tulla oikeuteen todistamaan, hänet 
löydettiin hirtettynä. Ne henkilöt taas, joille Niemi-Remsu- 
jev oli puhunut valehdelleensa oikeudessa, olivat äkkiä 
hävinneet ties minne.

3. Antikaisen puolustusasianajajan Joutsenlahden luo 
tuli eräänä päivänä viime maaliskuussa tuntemattomia 
miehiä, jotka veivät hänet väkisin... hullujenhuoneeseen. 
Muutaman päivän kuluttua hänen onnistui päästä sieltä 
ulos, mutta sen jälkeen hänen esiintymisensä oikeudessa 
puolustajan ominaisuudessa ei enää ollut Antikaiselle lain
kaan eduksi.

4. Puolustuksen todistajan Matvejevin historia on tun
nettu: Suomen viranomaiset olivat kutsuneet hänet Neu
vostoliitosta, Neuvosto-Karjalasta, todistajaksi ja Suomen 
hallitus oli Suomen lakiin viitaten antanut hänelle turvalu- 
van. Turvaluvasta huolimatta syyttäjän todistajat ja polii
sit oikeuden huoneistossa pilkkasivat törkeästi Matvejevia 
ja uhaten kidutuksilla ja kuolemalla pakottivat hänet anta
maan oikeudessa Antikaiselle epäedullisen, väärän todistuk
sen. Suurella vaivalla Matvejevin onnistui päästä pois Suo
men ohranan kynsistä (ohimennen sanoen, syyttäjän to
distaja Kljapikov oli varta vasten pantu askel askelelta 
seuraamaan tätä puolustuksen todistajaa).

Onko ihme, että tehtyään Antikaisen jutussa näin pal
jon toinen toistaan törkeämpiä rikoksia, Suomen porvaristo 
pelkää pienintäkin vapaan sanan ilmausta? Helsingissä il
mestyvää »Tulenkantajat» lehteä vastaan on nostettu kan
ne ja vaadittu lehden lakkauttamista sen vuoksi, että toi
mitus oli painattanut otteita eräiden ulkomaalaisten porva
rillisten ja sosialidemokraattisten lehtien lausunnoista An
tikaisen jutusta. Mitkä ulkomaiden lehdet sitten olivat jul
kaisseet noita Suomen valtaherrain mielestä rikollisia kir
joituksia? Sellaiset lehdet kuin »Manchester Guardian», 
»Daily Herald» ja »New Statesman and Nation» Englannis
sa, »Social-Demokraten» (hallituksen pää-äänenkannatta- 
ja) ja »Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning» Ruotsissa. 
Sellaista on Suomessa »painovapaus».

Näin sitten murhien ja väärennysten avulla toveri An
tikainen tuomittiin elinkaudeksi kuritushuoneeseen. Ylei
nen syyttäjä tosin jo viime vuonna ennen jutun käsittelyä 
toitotti, että Antikaiselle langetetaan kuolemantuomio. Ettei
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sitä uskallettu tehdä, johtuu siitä, että syytöksen ilmeinen 
valheellisuus on nostattanut Suomessa ja monissa muis
sa maissa suuttumuksen myrskyn ja voimakkaita vasta
lauseita Antikaiselle aiottua kuolemantuomiota vastaan. 
Toveri Antikaisen sankarillinen, peloton esiintyminen fa
sistisen poliisin kynsissä ja oikeuden edessä on herättänyt 
kaikkialla työtätekevien suurta myötätuntoa ja ihailua hän
tä kohtaan, eikä ainoastaan hänen persoonaansa, vaan sa
malla myös sitä proletaarisen vallankumouksen asiaa koh
taan, jota hän niin uljaasti puolustaa työväenluokan raivoi
san vihollislauman keskellä.

Antikainen sanoi oikeudessa:
»Kuka olen, mihin tähtään? Olen bolsevikki, Kommunis

tiseen Internationaaliin kuuluvan puolueen vastuunalainen 
puoluetyöntekijä. Olen pitänyt toimintaperusteinani Mar
xin, Engelsin ja Leninin oppia. Olen taistellut työväen luok
kaetujen puolesta, kaikkien työtätekevien etujen puolesta, 
ihmiskunnan paremman elämän puolesta, kulttuurin puo
lesta raakalaisuutta vastaan, sosialistisen maailman puo
lesta. Olen toiminnastani vastuussa Suomen proletariaatille, 
Suomen Kommunistiselle Puolueelle ja Kommunistiselle 
Internationaalille.»

Suomen proletariaatti on ylpeä toveri Antikaisesta, hä
nen osoittamastaan esikuvallisesta vallankumouksellisesta 
sankaruudesta ja uhrautuvaisuudesta. Toveri Antikainen 
vuorostaan on ylpeä siitä, että hänellä on ollut tilaisuus 
taistella sankarillisen, voittamattoman Punaisen Armeijan 
riveissä. Tämän ylpeytensä hän esiintoi suomalaisen oikeu
den edessä monta kertaa ja  erittäin pontevasti.

Kiinteä yhteys Suomen työväenluokkaan ja  työtäteke
viin, vankka kannatus niiden taholta, luottamus niiden asian 
oikeuteen ja  kapitalismin väistämättömään tuhoon — siinä 
hänen miehuutensa, jämeryytensä ja vallankumouksellisen 
tahtonsa elähdyttävä lähde.

Hän sanoi oikeuden edessä: »Tuomioni otan pystyssä 
päin vastaan. Minut voidaan tuhota, mutta ei työväenluo
kan asiaa, vallankumouksen asiaa, jolle elämäni kuuluu, 
— ei voida tuhota kommunismia. Se voittaa! Vallankumouk
sen etu on minulle korkein laki.»

Poistuessaan oikeudesta tuomion langettamisen jälkeen 
toveri Antikainen huudahti voimakkaasti: »ftot Fronth

Toveri Antikaista, samoin kuin monia muitakin kom- 
munistitaistelijoita, innosti rohkeaan esiintymiseen fasisti-
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sessa oikeudessa toveri Dimitrovin sankarillinen esikuva 
Leipzigin oikeudessa. Työläiset kutsuvatkin toveri Anti
kaista Pohjolan Dimitroviksi.

* *
*

Taistelu Antikaisen elämästä ei ole päättynyt, se jat
kuu.

Eikä Suomen porvaristo kosta Antikaiselle yksin men
neen ajan teoista: se tahtoo riistää Antikaiselta hengen hä
nen nykyisen, porvariston valtaa vastaan käymänsä taiste
lun takia. Se näkee aivan oikein, että Antikaisessa olennoi- 
tuu Suomen työväenluokan, Suomen kansan murtumaton 
vallankumouksellinen tarmo. Antikainen herättää porvaris
tossa kauhua siksi, että jälleen on tuleva se aika, jolloin 
Suomen työkansa Antikaista seuraten nousee yhtenä miehe
nä ja hankkii itselleen vapauden.

Antikaisen jutun aikana Suomen tekopyhä fasismi ta
vattiin monta kertaa kunniattomista teoista, ennen kaikkea 
todistaja Matvejevin tapauksessa. Koko m aailm alle tuli 
paljastetuksi, minkä sortin ihmiset saavat Suomessa mää
rätä kansan kohtaloista ja häpäistä kansan mainetta. Mut
ta toveri Antikainen mainiolla taistelullaan puhdistaa Suo
men kansan mainetta.

Suomen työväenluokan, jokaisen rehellisen suomalai
sen, jossa fasismin rikokset synnyttävät inhoa, ja koko 
kansainvälisen työväenluokan edut vaativat tinkimättö
mästi, että toveri Antikainen temmataan pois pyövelien kyn
sistä.

Aikakauslehti »Kommunistitäeski 
Internatsional», 1936, n:o 11—12
Suomennos tarkistettu aikakauslehden 
tekstin mukaan



KOMMUNISTISEN INTERNATIONAALIN 
KAKSIKYMMENVUOTINEN TAIVAL

»Ensimmäinen Internationaali laski perustan proletaa
riselle, kansainväliselle taistelulle sosialismin puolesta.

Toinen Internationaali oli kautta, jonka kuluessa val
misteltiin maaperää laajalle joukkoliikkeelle monissa 
maissa.

Kolmas Internationaali on perinyt II Internationaalin 
työn hedelmät, karsinut pois sen opportunistisen, sosiali- 
sovinistisen, porvarillisen ja pikkuporvarillisen saastan ja 
alkanut toteuttaa proletariaatin diktatuuria.»

L E N I N

I

Kommunistisen Internationaalin perustaminen 20 vuotta 
sitten tapahtui sen myrskyisän vallankumouksellisen nou
sun pyörteissä, joka oli alkanut Euroopassa Venäjän hel
mikuun vallankumouksesta 1917 ja jonka kulminaatiokoh
tana oli Lokakuun suuri sosialistinen vallankumous. Vuonna 
1918 puhkesi vallankumouksellisia purkauksia useissa Eu
roopan maissa — Saksassa, Itävallassa ja Suomessa sekä 
v. 1919, heti Kommunistisen Internationaalin perustavan 
kongressin jälkeen, Unkarissa, Baijerissa, Itämeren maissa 
ja muualla. Kommunistinen Internationaali on syntynyt 
vallankumouksen liekeissä.

Kommunistinen Internationaali perustettiin Leninin ja 
bolsevikkien aloitteesta sekä heidän johdollaan. Kommu
nistisen Internationaalin johtavana puolueena on alusta
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alkaen ollut, on ja tulee olemaan Leninin maineikas puolue, 
kansainvälisen proletariaatin ylpeys.

Miksi tämä suuri kunniatehtävä lankesi juuri bolsevik
kien osaksi?

Siksi, että vain bolsevikit olivat pysyneet vääristele
mättömän marxilaisuuden kannalla, taistelleet johdonmu
kaisesti ja leppymättömästi opportunismia vastaan, teh
neet epäröimättä pesäeron opportunisteista ja perustaneet 
uudentyyppisen työväenpuolueen.

Imperialistisen sodan aikana bolsevikkipuolue ainoana 
kaikista proletaarisista puolueista pysyi uskollisena sosia
lismin ja kansainvälisyyden asialle.

Eurooppalaisen ja aasialaisen taantumuksen vahvim
man tukipylvään — tsarismin murskaaminen teki bolSevik- 
kipuolueen johtamasta Venäjän proletariaatista kansain
välisen vallankumouksellisen proletariaatin etujoukon.

Lokakuun suuri sosialistinen vallankumous muutti ka
pitalistien ja tilanherrojen Venäjän suureksi neuvostomaak
si, loi kansainvälisen proletariaatin taistelulle valtiollisen 
tukikohdan ja antoi erittäin voimakkaan sysäyksen kom
munististen puolueiden perustamiselle niin kapitalismin 
emämaissa kuin siirtomaissakin.

Tämän kaiken vuoksi Leninin johtamasta bolSevikki- 
puolueesta tuli Kommunistisen Internationaalin alullepa
nija ja perustaja.

Kysymys porvarillisesta demokratiasta ja  proletariaa
tin diktatuurista oli Kom intern in  ensimmäisessä, perusta
vassa kongressissa tärkein kaikista käsiteltävänä olleista 
poliittisista kysymyksistä. Leninin teesien ja  alustuksen 
pohjalta kongressi kehotti kommunisteja selittämään kaik
kien maiden laajoille joukoille neuvostovallan tarpeelli
suutta. Tällä toimenpiteellä oli valtavan suuri propagan
distinen merkitys, sillä kysymys proletariaatin diktatuu
rista ja  neuvostovallasta oli marxismin-leninismin periaat
teiden peruskysymys. Samalla tällä kysymyksellä oli sil
loisessa tilanteessa myös erittäin ajankohtainen poliittinen 
merkitys.

Ensimmäisen kongressin jälkeen syntyi toisissakin 
maissa se vaara, että sosialidemokraattiset opportunistit al
kavat joukolla pyrkiä kommunistipuolueiden ja  Kommu
nistisen Internationaalin riveihin. He olivat »keskustalai
sia», jotka vallan kumouksellisten työväenjoukkojen painos
tuksesta tunnustivat proletariaatin diktatuurin ajatuksen
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puheissaan, mutta teoissa pysyivät entisissä reformistisissa 
kannanotoissaan. Eroamalla maineensa pilanneesta II In
ternationaalista ja liittymällä III Internationaaliin he las
kelmoivat säilyttävänsä työläisten tuen ja luottamuksen 
voidakseen jatkaa pääasiallisesti vanhaa opportunistista po
litiikkaansa.

Niinpä vuoden 1920 alkupuoliskolla joukko keskusta
puolueita ilmoitti haluavansa liittyä Kominterniin; niiden 
joukossa oli Saksan riippumaton sosialidemokraattinen puo
lue, Ranskan ja Italian sosialistipuolueet, Englannin riip
pumaton työväenpuolue ja muita. Mutta Komintern oli va
ruillaan: keskustalaiset olivat Leninille ja bolsevikeille en
nestään hyvin tuttuja. Oli suljettava keskustalaisjohtajilta 
pääsy kommunistiseen liikkeeseen ja samaan aikaan autet
tava mainittujen puolueiden rehellisiä jäseniä näkemään 
noiden johtajien manööverit.

Niin Lenin menettelikin. Tämä kysymys otettiin esille 
Kominternin toisessa kongressisa, joka kokoontui hei
näkuussa 1920 ja hyväksyi Leninin laatimat 21 Kommunis
tiseen Internationaaliin liittymisen ehtoa. Toinen kongressi 
suuntasi tulen ensisijaisesti keskustalaisia vastaan, mutta 
ei pelkästään niitä vastaan. Se oikoi myös niiden kommu
nistien »vasemmistolaisia» virheitä, jotka eivät halunneet 
työskennellä reformistisissa ammattiliitoissa, saamasivat 
parlamenttivaalien boikottia jne.

Lenin auttoi mitä tehokkaimmin pääsemään voitolle 
sellaisista tendensseistä. Hän sai jo ennen II kongressia 
valmiiksi kirjansa »'Vasemmistolaisuus’ lastentautina kom
munismissa». Tästä merkkiteoksesta tuli koko maailman 
kommunistien tärkein boläevistisen strategian ja  taktiikan 
oppikirja.

II kongressin päätökset ja  perustunnus »Alas keskusta
laiset!» aiheuttivat kiivasta taistelua keskustapuolueiden 
riveissä. Kominternin 21 ehdon hyväksymisen kannattajat 
saavuttivat enemmistön Saksan riippumattoman sosialide
mokraattisen puolueen edustajakokouksessa Haliessa ja 
liittyivät yhteen kommunistipuolueen kanssa. Ranskan 
sosialistisen puolueen enemmistö asettui Tours’issa pide
tyssä puolueen edustajakokouksessa Kominternin kannalle 
ja perusti Ranskan Kommunistisen Puolueen. Myös joukko 
muiden maiden sosialistisia järjestöjä liittyi Kominterniin.

Komintern puolestaan otti tärkeän edistysaskeleen leni
niläisen politiikkansa kehittämisen alalla III maailman
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kongressissa. Kongressin päätunnuksena oli: »Joukkojen 
keskuuteen!» Kolmannen kongressin taktillisia päätöksiä 
toteuttaen Kominternin Toimeenpaneva Komitea laati teesit 
proletaarisesta yhteisrintamasta. Komintern ryhtyi »vasem
mistolaisten» vastarinnasta huolimatta soveltamaan käytän
töön yhteisrintamataktiikkaa.

Kominternin IV kongressi pidettiin marraskuussa 1922. 
Kehittäen edelleen yhteisrintamataktiikkaa kongressi esitti 
työväenhallitus-tunnuksen. Lenin teki Kominternissä 
viimeisen alustuksensa »Viisi vuotta Venäjän vallanku
mousta ja maailmanvallankumouksen näköalat». Hän 
tähdensi, että kaikkien maiden kommunistien tärkeimpänä 
tehtävänä on opiskella ja yhä opiskella. Ulkomaalaisten 
tovereiden täytyy sulattaa aimo annos venäläisten koke
musta, jotta »he voisivat todella käsittää vallankumouksel
lisen työn järjestöperiaatteet, rakenteen, menetelmät ja 
sisällön».

Kommunistisen Internationaalin osastot eivät olleet 
vielä ehtineet riittävässä määrin sulattaa bolsevikkipuo- 
lueen kokemusta, kun seuraavan vuoden lopulla syntyi 
vallankumouksellinen tilanne aluksi Bulgariassa ja sitten 
Saksassa. Bulgarian Kommunistisen Puolueen johto oli 
todellisten vallankumousmiesten, tov. Dimitrovin ym. kä
sissä. He ryhtyivät rohkeasti johtamaan kapinaa, joka 
kärsi kuitenkin tappion. Saksan kommunistipuolueen 
johdossa sitä vastoin olivat siihen aikaan opportunistit ja 
he pakottivat puolueen perääntymään ilman taistelua. Ka
pinaan nousi vain puolueen Hampurin järjestö, jota johti 
toveri Thälmann, mutta yksinäinen Hampurin kapina 
kukistettiin nopeasti. Kommunistinen Internationaali sai 
Saksan tapahtumista vakavia opetuksia.

Kapitalismin vallankumouksellisen kriisin ensimmäinen 
kausi, vuosien 1917—1923 proletaarikapänoiden kausi oli 
siten päättynyt työväenluokan tappioon useissa Euroopan 
maissa sekä proletariaatin diktatuurin voittoon ja lujittu
miseen Neuvostoliitossa.

II
Euroopassa alkoi vallankumouksellisen aallon lasku- 

vaihe, koitti kapitalismin tilapäisen vakaantumisen kausi. 
Samaan aikaan kasvoi Neuvostoliiton taloudellinen ja po
liittinen voima.
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Kapitalistimaiden kommunistiset puolueet asettivat 
tehtäväkseen käyttää hiljaista kautta riviensä lujittami
seen, niiden bolsevisoimiseen. Komintern omisti tuolla kau
della paljon huomiota Kiinalle, missä kuohui rajusti val
lankumouksen ensimmäinen aalto (1925—1927) herättäen 
vuosisataisesta horroksesta satoja miljoonia riistettyjä ja 
sorrettuja.

Komintern suoritti kommunistipuolueiden bolsevisoin- 
tia taistellen alituisesti kommunistista liikettä reformismin 
tielle vetäviä oikeisto-opportunisteja vastaan sekä myös 
ultravasemmistolaisia hulinoitsijoita vastaan, jotka pyrki
vät tyrmäämään yhteisrintamataktiikan. Kommunistisesta 
liikkeestä karkotettiin häpeän merkillä leimattuna joukko 
oikeistolaisia ja «vasemmistolaisia» ryhmäkuntajuonittelun 
pääpukareita, jotka olivat yrittäneet kylvää hajaannusta 
kommunistiseen liikkeeseen Saksassa, Ranskassa, Italiassa, 
Puolassa, Tsekkoslovakiassa, Ruotsissa, Norjassa ja muissa 
maissa. Nuo kommunismin viholliset olivat jo siUoin yhtey
dessä petturiin ja  kapitalististen tiedustelulaitosten asia
mieheen Trotskiin.

Komintern kävi leppymätöntä bolsevistista taistelua 
trotskilaisuutta vastaan. Kominternin Toimeenpaneva Ko
mitea antoi VII ja  VIII täysistunnoissaan (1926—1927) 
kovimmat iskut trotskilais-zinovjevilaiselle neuvostovastai
selle blokille. Trotski, Zinovjev ja  heidän apurinsa heitet
tiin ulos Kominternistä.

Vastoin sosialidemokraattisten profeettojen ja heitä 
kaikuna kertaavan Buharinin ennustuksia kapitalismin ta
sapaino järkkyi yhä voim akkaam m in . Vuonna 1929 puhke
si kapitalismin historian pahin talouspi)la. Pääoman ankara 
hyökkäys työtätekevien elintasoa vastaan johti luokkaris
tiriitojen jyrkkään kärjistymiseen. Uuden sodan vaara 
nousi reaalisena m aailm an ylle.

Tämä kansainvälinen tilanne saneli Kominternin uudet 
tehtävät ja uuden toimintasuunnan. Oli järjestettävä pro- 
letaarijoukot vastaiskuun pääoman hyökkäyksen torjumi
seksi — järjestettävä työttömien joukkoesiintymisiä, lak
koja teollisuuslaitoksissa. Reformististen ammattiliittojen 
taantumukselliset johtajat vastustivat itsepintaisesti prole
tariaatin taistelun kehittämistä; se johti suhteiden kärjis
tymiseen ammattiliitoissa, ja useissa maissa ilmeni pyrki
mystä itsenäisen vallankumouksellisen ammattiyhdistys
liikkeen perustamiseen.
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Porvarillisen taantumuksen voimistuessa sosialidemo
kraattiset puolueet raivasivat »pienemmän pahan» politii
kallaan yhä sileämmäksi tietä fasismille. Imperialistien 
uuden hyökkäyksen uhatessa Neuvostoliittoa, joka toteutti 
erinomaisen menestyksellisesti ensimmäistä viisivuotissuun
nitelmaansa, sosialidemokratian johtajat tehostivat ilkimie- 
listä neuvostovastaista parjauskampanjaansa. Tämän 
johdosta kärjistyi kommunistipuolueiden taistelu sosia
lidemokratiaa vastaan ja varsinkin niitä sosialidemokraat
tisia johtajia vastaan, jotka valevallankumouksellisilla 
korulauseillaan pidättelivät vasemmistolaistuneita työläisiä 
siirtymästä kommunismin leiriin.

Suurimpana vaarana kapitalistimaiden kommunistisille 
puolueille oli niinä vuosina opportunistisen perääntymisen 
vaara vaikeuksien edessä, vihollisen kohdatessa. Siksi 
Komintem keskitti koko tulivoimansa torjumaan oikeis- 
tolaisvaaraa, jonka aseenkantajia olivat petturi Buharin ja 
ns. sovittelijoiden, mutta tosiasiassa piilevien oikeistolaisten 
ryhmä. Buharin ja  hänen hengenheimolaisensa liittyivät 
sitten varsin pian trotskilaisiin. Näinä vuosina kommunis
tisten puolueiden aatteellinen ja  poliittinen yhtenäisyys 
lujittui, niiden riveissä kasvoi leppymätön bolSevistinen 
suvaitsemattomuus opportunismia kohtaan, ulkomaisten 
kommunistien taistelutahto ja uhrautuvaisuus. Monien 
kommunistipuolueiden kasvua kauan haitannut periaattee
ton ryhmäkuntahenki kitkettiin pois juurineen, kuri puo
lueiden riveissä lujittui. Tämän ohella monissa kommunis
tisissa puolueissa alkoi kuitenkin esiintyä melko voimak
kaita lahkokuntaisuustendenssejä, jotka estivät kommunis
teja lähentymästä laajoja joukkoja.

Yleismaailmallinen talouspula teki lopun kapitalismin 
vakautumisesta ja kärjisti jyrkästi luokkaristiriitoja. Var
sinkin Saksassa kasvoi laajojen työtätekevien joukkojen 
tyytymättömyys. Saksan porvaristo ei enää kyennyt pitä
mään kauemmin valtaa käsissään parlamentaarisen demo
kratian vanhojen menetelmien turvin. Se lähti fasistidik- 
tatuurin tielle. Fasismi käytti hyväkseen työväenluokan 
hajaannusta ja erilaisissa hallintoelimissä edustettujen 
oikeistososialidemokraattien petturuutta. Vuonna 1933 
fasistit nousivat Saksassa valtaan.

Kansainvälisen työväenluokan täytyi ottaa opikseen 
nämä tapahtumat ja niin se todella tekikin.
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III

Tapahtumat vahvistivat pian oikeaksi sen Kominternin 
näkemyksen, että porvariston fasistinen hyökkäys ei ai
noastaan vaikeuta vallankumouksellista kehitystä, vaan 
samalla myös jouduttaa sitä. Fasistibarbaarien riehunta 
pakotti Saksan kansanjoukkojen suuttumuksen kätkeyty
mään tilapäisesti syvälle maan alle, mutta nostatti samalla 
monien muiden maiden työtätekevät joukot vastustamaan 
päättävästi fasismia. Saksan valtiopäivätalon tuhopoltto ja 
sitä seurannut Leipzigin oikeusjuttu aiheutti jo v. 1933 
laajan kansainvälisen liikkeen fasistikomennon miehuulli
sena syyttäjänä esiintyneen toveri Dimitrovin vapautta
miseksi. Ranskassa alkoi 1934 proletariaatin helmikuussa 
järjestämän mielenosoituksen ja yleislakon jälkeen kehittyä 
voimakas fasisminvastainen liike. Itävallan ja Espanjan 
työläiset ryhtyivät samana vuonna aseelliseen taisteluun 
fasisteja vastaan.

Uutta ja tärkeintä tässä liikkeessä oli työväenjoukkojen 
pyrkimys yhteistoimintaan. Työväenjoukot tajusivat prole
taarisen yhteisrintaman elämäntärkeyden. Eikä siinä kyl
lin, kasvava fasismin ja sodan uhka samoin kuin talouspu
lan raskaat seuraukset muokkasivat myös maanviljelijä- 
väestössä, kaupunkien pikkuporvaristossa ja työllään elä
vässä sivistyneistössä maaperää yhdessä työväenluokan 
kanssa käytävälle fasisminvastaiselle taistelulle, so. laajalle 
fasisminvastaiselle kansanrintamalle. Siirtomaissa kypsyi
vät samaan aikaan edellytykset mitä laajimman imperia- 
lisminvastaisen kansallisrintaman muodostumista varten.

Tov. Dimitrov asetti nämä uudet tehtävät VII kongres
sissa. Se kokoontui heinäkuussa 1935 ja muodostui erittäin 
tärkeäksi käännekohdaksi Kommunistisen Internationaalin 
toiminnassa. Suoriutuakseen menestyksellisesti uusista 
tehtävistä Kominternin osastojen täytyi tehdä päättävästi 
loppu kaikkinaisesta lahkokuntaisuudesta, lähestyä roh
keasti joukkoja, osata soveltaa joustavasti bolSevismin 
yleisiä periaatteellisia johtoajatuksia kunkin maan konk
reettisiin oloihin ja pysyä tämän kaiken ohella alati lep- 
pymättömän suvaitsemattomina opportunismia kohtaan.

Kominternin VII kongressin politiikka johti useissa 
maissa merkittäviin tuloksiin. Ranskan ja Espanjan kom
munistipuolueet saivat luoduksi yhteisrintaman sosialististen 
puolueiden kanssa ja perustivat fasisminvastaisen kan-
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sanrintaman. Ranskan kommunistien onnistui viedä pää
tökseen myös ammattiliittojen yhdistäminen. Tämä 
toimenpide antoi yhdistyneille ammattiliitoille niin suuren 
vetovoiman, että niiden jäsenluku kasvoi yhdeksästäsadds- 
tatuhannesta neljään miljoonaan. Sitä mukaa kuin Rans
kan työväenluokka yhdisti voimiaan ja  kehitti kansanrin- 
tamapolitiikkaa, se saavutti myös huomattavia parannuk
sia asemaansa.

Muissa kapitalistimaissa proletaarinen yhteisrintamalii- 
ke ja fasisminvastainen kansanrintamaliike eivät ole vielä 
saavuttaneet niin laajaa mittavuutta. Mutta ei ole yhtään 
vähänkään merkittävää maata, missä sellainen liike ei ke
hittyisi. Missään ei enää ole sitä ylipääsemätöntä muuria, 
joka sosialidemokratian taantumuksellisten johtajien on
nistui entisinä aikoma pystyttää sosialidemokraattisten ja 
kommunististen työläisten välille.

Taantumukselliset johtajat eivät lakkaa jarruttamasta 
proletariaatin yhtenäisyyden asiaa. Päinvastoin, voimme 
sanoa, että se on nyt heidän varsinaisena tehtävänään työ
väenliikkeessä. Tämä näkyy erityisen selvästi Englannis
sa, sekä Sosialistisen Internationaalin että Ammattiliitto
jen kansainvälisen keskusjärjestön johtoelimet harjoittavat 
siellä työväenluokan hajotuspolitiikkaa. Kominternin Toi
meenpanevan Komitean väsymättömät yritykset saada ne 
mukaan vaatimattomimpiinkin hankkeisiin kansainvälisen 
yhteistoiminnan alalla, esim. sellaisiin kuin Espanjan kan
san puolustamiseen fasistisilta maahanhyökkääjiltä, eivät 
ole toistaiseksi johtaneet käytännöllisiin tuloksiin.

Mutta tämä työväenliikkeen yhtenäisyyden härkäpäi- 
nen vastustaminen, jota kourallinen opportunistisia johta
jia harjoittaa, ei ole voinut muuttaa Kominternin asennet
ta. Kommunistit ymmärtävät hyvin, että yhtenäisyys ei ti
pahda taivaasta, vaan se on saavutettava taistellen. Ja mitä 
paremmin kommunistit tulevat taistelemaan yhtenäisyyden 
puolesta, sitä pikemmin työväenjoukot tajuavat, että yhte
näisyys on työväenluokalle elintärkeä asia, että yhtenäisyy
den sabotointia ei voida sietää pitempään, ja silloin he saa
vuttavat yhtenäisyyden.

Toveri Dimitrov on useaan otteeseen tähdentänyt sitä, 
että kussakin maassa tulee etsiä konkreettista tietä kan
sanrintamaan. Kaikkinainen kaavamaisuus saattaa vain 
häiritä eteenpäinmenoa. Ja meidän puolueemme oppivat 
vähitellen luokkastrategian vaikeata taitoa. Niinpä Yhdys
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valtojen Kommunistinen Puolue osallistuu rohkeasti maan
sa demokraattisten ja edistyksellisten voimien laajaan liik
keeseen, samalla edistäen tulevan kansanrintaman ainesten 
kiteytymistä tuon liikkeen riveissä. Siten kommunistinen 
puolue on jo noussut merkittäväksi tekijäksi USA:n poliit
tisessa elämässä.

Vaikuttavimman näytteen proletaarisen yhteisrintaman 
ja fasisminvastaisen kansanrintaman politiikan päättäväs
tä ja oikeasta soveltamisesta on viime vuosina kuitenkin 
antanut sankarillinen Espanjan kommunistipuolue. Se toi
mi fasistikapinan ja italialais-saksalaisten joukkojen maa
hantunkeutumisen ensi päivistä sekä rintamalla että rinta
man takana yleiskansallisen maanpuolustuksen tärkeimpä
nä taisteluhenkisenä, järjestävänä ja yhteenliittävänä voi
mana. Tästä johtui myös sen oma tavattoman nopea po
liittinen ja organisatorinen kasvu.

Kiinassa syntyi heti sodan puhjettua japanilaisvastaisen 
kansallisen rintaman pakottava tarve. Kiinan Kommunisti
sen Puolueen onnistui mitä suurinta poliittista joustavuut
ta osoittaen suorittaa oikea taktillinen käännös ja päästä 
yhteisymmärrykseen Kuomintangin kanssa. Kiinan kom
munistit työskentelevät väsymättä suuren kansansa puolus- 
tuskunnon lujittamiseksi.

Toinen imperialistinen sota on tosiasiallisesti jo alka
nut. Fasistianastajat valitsivat hyökkäyksensä uhrit hei
koimmin suojattujen kansojen joukosta. He luulivat on- 
nistuvansa helposti ja  nopeasti murtamaan Espanjan sekä 
Kiinan sankarillisten kansojen vastarinnan. Mutta kävi toi
sin. Fasistianastajat erehtyivät laskelmissaan, koska eivät 
antaneet tarpeellista arvoa uudelle poliittiselle tekijälle — 
kansan- ja kansallisrintamalle.

Espanjan kansan fasisminvastaisen taistelun rintama
linja kulkee itse asiassa Espanjan rajojen ulkopuolellakin. 
Se ulottuu myös muihin kapitalistisiin maihin, se kulkee 
fasistisen Saksan ja  Italian alueella sulautuen siellä kan
sanjoukkojen taisteluun fasismin ikeen karistamiseksi 
omilta harteiltaan.

Kiinan kansan taistelun rintamalinja ei rajoitu pelkäs
tään Kiinaan, vaan ulottuu toisiinkin maihin, erikoisesti 
Japaniin sulautuen siellä työtätekevien ja kaikkien edistyk
sellisten voimien vapaustaisteluun fasistista sotilasjunttaa 
ja puolifeodaalista sortoa vastaan.

Miehuullinen vastarinta fasistianastajien torjumiseksi
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missä kapitalistisessa maassa tahansa, jokaisessa maailman 
kolkassa saa nykyisin kansainvälisen merkityksen, koska 
se aktivoi ja lujittaa fasisminvastaisia voimia toisissa mais
sa. Tästä juontuu Espanjan ja Kiinan kansojen sankarilli
sen taistelun suuri merkitys. Niiden taistelu on koko edis
tyksellisen ihmiskunnan yhteinen asia.

Tätä ajatusta Kommunistinen Internationaali noudattaa 
kansainvälisessä taistelussa taantumusta ja fasismia vastaan.

Fasismi asettaa toivonsa sotaan, sillä rauha vaikuttaa 
siihen tappavasti. Ja sotakin valmistaa hautaa fasismille.

Fasismin pääpukarit hautovat sota-aikeita suurta so
sialismin maata vastaan. Fasistiarmeijat eivät kuitenkaan 
pysty pitämään puoliaan voittaneen sosialismin maan mah
tavaa Punaista Armeijaa vastaan. Ja jos fasistit sittenkin 
pakottavat Neuvostoliiton sotaan, kansainvälinen proleta
riaatti todistaa teoilla, että pyrkiessään ikuistamaan kapi
talistisen orjuutuksen fasismi loppujen lopuksi jouduttaa 
kapitalismin tuhoa.

Ensimmäinen imperialistinen sota joudutti olennaisesti 
kapitalismin tuhoa Venäjällä. Toisissa maissa ei silloin ol
lut kommunistisia puolueita, ja siellä porvaristo pelastautui 
toistaiseksi. Nyt kansainvälisellä proletariaatilla on kom
munistiset puolueensa kaikissa kapitalistisissa maissa. Nyt 
maineikas Kommunistinen Internationaali juhlii kahdetta- 
kymmenettä vuosipäiväänsä. Nyt on olemassa Neuvostoliit
to, kansainvälisen proletaarisen liikkeen suuri tukiasema.

Meidän ei tarvitse pelätä tulevia ratkaisevia taisteluja. 
Kaikki riippuu siitä, miten me, kaikkien maiden kommu
nistit, tulemme taistelemaan. Komintem on aina opettanut 
puolueitaan, ettei niiden pidä laskea aseitaan vaikeuksien 
keskellä, vaan taistella miehuullisesti todellisten bolsevik
kien lailla. Siten kasvatti kommunistisen maailmanliikkeen 
voimia kansainvälisen proletariaatin kuolematon johtaja 
V. I. Lenin.

Lenin sanoi Kommunistisen Internationaalin perusta
mista kansainvälisen neuvostotasavallan, kommunismin 
kansainvälisen voiton aatoksi.

Niin, sitä voittoa varten Kommunistinen Internationaali 
on perustettu ja  sen se on saavuttava.

»Pravda», 4. 3. 1939
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



NELJÄNNESVUOSISATA 
NEUVOSTOLIITON TYÖTÄTEKEVIEN 

TAISTELUA JA VOITTOJA

I

Kun Lenin v. 1917 vielä Sveitsissä oleskellessaan sai 
ensimmäiset tiedot helmikuun vallankumouksesta, hän kir
joitti Venäjän bolsevikkipuolueelle ja  työväenluokalle:

»Työläistoverit! Te näytitte eilen proletaarisen sanka
ruuden ihmeitä kukistaessanne tsaristisen monarkian. Tei
dän on kiertämättä osoitettava uudelleen enemmän tai vä
hemmän läheisessä tulevaisuudessa (ehkäpä juuri nyt, kun 
kirjoitan näitä rivejä) samanlaisen sankaruuden ihmeitä 
kukistaaksenne imperialistista sotaa käyvien tilanherrojen 
ja kapitalistien vallan. Te ette voi saada kestävää voittoa 
tuossa seuraavassa, 'oikeassa’ vallankumouksessa, ellette 
osoita proletaarisen järjestyneisyyden ihmeitäl»

Ja Venäjän työväenluokka noudatti Leninin kutsua 
näyttäen todellisia vallankumouksellisen tarmokkuuden ja 
järjestyneisyyden ihmeitä niin Lokakuun suuren vallanku
mouksen valmisteluissa kuin sen toimeenpanossakin.

Mutta loppuiko ihmeiden aika siihen? Ei loppunut. Vuo
desta 1917 se vasta alkoi.

Kun luomme nyt silmäyksen Lokakuun suuresta vallan
kumouksesta kuluneen neljännesvuosisadan vaiheisiin, 
kiintyy huomiomme erityisesti nimenomaan sankaruuden 
— työ- ja sotasankaruuden ihmeisiin, joita neuvostomaan 
miljoonaiset työtätekevien joukot ovat tehneet neuvostoval
lan historian kaikissa vaiheissa täyttäessään Leninin aset
tamia suuria tehtäviä.

Kaikki bolsevismin vastustajat pitivät noita tehtäviä ai
van mielikuvituksellisina. Jokaisessa tapahtumien kään
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teessä, joka kerta kun puolue asetti kansalle uutta tilan
netta vastaavan uuden historiallisen tehtävän, bolsevismin 
vastustajat kirkuivat: »Se on mahdotonta! Täysin epäreaa- 
lista! Suorastaan mieletöntä! Bolsevikit ovat vetäytyneet 
pois todellisuudesta utopioiden maailmaan!»

Lokakuun vallankumouksen aattona boläevikkipuolueen 
vastustajat väittivät jääräpäisesti: »Bolsevikit eivät voi 
ottaa valtaa ja vaikka he saisivatkin vallan, he eivät ky
kenisi pitämään sitä käsissään.» Bolsevikit kuitenkin otti
vat Leninin johdolla vallan ja myös pitivät sen käsissään.

Kansalaissodan ja intervention vuosina kaikki bolse
vikkien vastustajat niin täällä Neuvostoliitossa kuin ulko
maillakin olivat vuorenvarmoja neuvostohallituksen tule
vasta kukistumisesta. He ennustivat päivästä päivään: »Pian 
koittaa neuvostovallan loppu, kuukauden tai parin kulut
tua, ellei ennemminkin...»

Kun 1925 otettiin tehtäväksi maan sosialistinen teollis
taminen ja taistelu Neuvostoliiton sosialistisen rakennustyön 
voittoon viemiseksi, kapitalismin oraakkelit ja  puolestapu
hujat todistelivat suu vaahdossa, että se kaikki muka on 
»mahdotonta ja järjetöntä». Kun 1927 otettiin päiväjärjes
tykseen kysymys maatalouden laajamittaisesta kollektivi- 
soimisesta, sosialismin viholliset ennustivat tuon mukamas 
»täysin toteutumattoman» hankkeen menevän myttyyn. 
Porvarillis-sosialidemokraattisen lehdistön yleismaail
mallinen kuoro leimasi 1929 hyväksytyn ensimmäisen vii
sivuotissuunnitelman mielikuvitukseksi, houreeksi, uto
piaksi.

Mutta kapitalismin oraakkelit (ja heitä oli paljon) nola
sivat joka kerta itsensä. Historia rynnisti kuudesosassa 
maapalloa raisun hevosen lailla tuulispäänä eteenpäin. Mut
ta nuo ennustajaparat eivät nähneet lainkaan historian ul
jaan ratsun eteenpäinmenoa, sillä he tuijottivat kuin sittiäi
set sen takapäähän, joka oli suunnattu menneisyyteen.

Kapitalismin poloiset puolestapuhujat eivät jaksaneet 
ymmärtää sosialistisen vallankumouksen sisällystä enempää 
kuin puolueemme nerouttakaan.

BoHevikkipuolue kohtasi vuoden 1917 täysin varustau
tuneena, arsenaalissaan kaikkein edistyksellisin, tositieteel- 
linen oppi yhteiskuntapoliittisen kehityksen lainmukaisuuk
sista. Halliten mestarillisesti dialektisen materialismin me
todin soveltamistaitoa sekä teoriassa että käytännössä puo
lue esitti jokaisessa uudessa vaiheessa sellaisia tavoitteita,
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tehtäviä ja toimintatunnuksia, jotka vastasivat sen oikein 
ennakoimaa objektiivista historiallisen kehityksen linjaa. 
Siten puolue asetti aina kansalle reaalisesti mahdollisia, 
historiallisesti ajankohtaisia, täysin toteutettavissa olevia 
tehtäviä.

Tässä puolueemme politiikassa ei ole koskaan ollut uto- 
pismin häivääkään, mutta siinä on ollut jotain muuta, mikä 
maassa matavista sieluista on tuntunut utopistiselta, mie
likuvitukselliselta, nimittäin aatteellista rohkeutta, kom
munistisen periaatteellisuuden suunnatonta nostattavaa 
voimaa. Niistä juontuu puolueen asettamien historiallisten 
tavoitteiden ja tehtävien suurenmoisuus. Taivaiden tavoit
telu siinä mielessä, että kussakin konkreettisessa vaihees
sa pyritään saavutettavuuden rajoilla oleviin huipputa- 
voitteisiin — siinä tehtävät, joihin puolue on käynyt 
käsiksi.

Osattomien, sorrettujen ja riistettyjen sydämissä on 
vuosituhansia kytenyt kommunistinen haave yhteiskun
nasta, jossa ei olisi ihmisen harjoittamaa toisen ihmisen riis
toa. Englantilainen humanisti Thomas More ja monet 
muut utopistit, aikansa etevimmät ajattelijat, koettivat en
nustaa ja kuvata tuon tulevaisuuden onnellisen yhteiskun
nan näkymiä.

He kuitenkin ilmaisivat vain tulevaisuuden haaveen. Tie
teellisen kommunismin perustanlaskijat Marx ja  Engels si
tävastoin osoittivat, että kapitalistisen yhteiskunnan kor
vaaminen sosialistisella yhteiskunnalla on historiallisesti 
mahdollista ja välttämätöntä proletaarisen vallankumouk
sen ja työväenluokan diktatuurin pystyttämisen tietä ja 
että sitten kehitys tulee tapahtumaan sosialistisesta yhteis
kunnasta, joka on kommunismin ensimmäinen vaihe, sen 
toiseen vaiheeseen, täydelliseen kommunismiin.

Lenin otti lähtökohdaksi Marxin ja Engelsin teorian, 
mutta samalla kehitti sitä edelleen uuden aikakauden olo
suhteita vastaavasti. Tutkiessaan imperialismin kauden ka
pitalismin epätasaista kehitystä Lenin teki v. 1916 johto
päätöksen, että sosialismi ei voita samanaikaisesti kaikissa 
maissa, kuten Marx ja Engels aikoinaan otaksuivat, vaan 
se voittaa ensi aluksi yhdessä tai muutamissa maissa.

Tämän mukaisesti leniniläinen puolue otti helmikuun 
vallankumouksen jälkeen suunnaksi sosialistisen vallanku
mouksen valmistelemisen ja toteuttamisen Venäjällä. Se 
oli tavatonta teoreettista ja poliittista rohkeutta vaativa pää-
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tös, semminkin kun Venäjä oli takapajuinen maatalous
maa, jossa kapitalistinen teollisuus oli heikosti kehittynyt. 
Ja kuitenkin oli kysymys vallankumouksesta, joka tähtäsi 
kaikkinaisen riiston lopettamiseen ja tuotantovoimien ri
peään kehitykseen niin teollisuudessa kuin maataloudes
sakin.

Puolue selviytyi menestyksellisesti tästä historiallises
ta tehtävästä.

Vanhasta Venäjästä — riistäjäluokkien valtakunnasta — 
tuli riistosta ainiaaksi vapautettujen työläisten ja talon
poikien sosialistinen neuvostovaltio.

Valtavan laajasta takapajuisesta maasta tuli eturivin 
sosialistinen teollisuusmaa, joka jo pari vuosikymmentä myö
hemmin valmisti teollisuustuotteita 12 kertaa enemmän 
kuin vanha Venäjä. Tässä suhteessa Neuvostoliitto oli 20- 
vuotispäiväänsä mennessä jo vallannut kärkisijan Euroo
passa ja toisen sijan koko maailmassa. Se on noussut 
Euroopan maiden joukossa toiselle sijalle raakaraudan 
ja teräksen sekä myös sähkövoiman tuotannossa. Koneen
rakennuksen kehitystason ja  tuotantoprosessien sähköistä- 
misasteen puolesta sosialistinen teollisuutemme hakee ver- 
tojaan Euroopassa. On rakennettu tuhansia uusia suuria 
ja ylisuuria tehtaita, kaivoksia ja voimalaitoksia, perustet
tu uusia kivihiilen tuotantoalueita ja  uusia metallurgisen 
teollisuuden jättiläistehtaita. On rakennettu lukuisia uusia 
kaupunkeja ja laajennettu sekä uudistettu perinpohjaisesti 
entisiä.

Samaan aikaan neuvostomaa on voittanut myös talon- 
poikaistalouden vuosisataisen takapajuisuuden ja  pirstou
tuneisuuden. Siitä on tullut kollektiivisen maanviljelyksen 
maa, m a a ilm a n  suurimman koneellistetun maataloustuo
tannon maa, jolla on käytössään satoja tuhansia traktoreita, 
leikkuupuimureita sekä muita nykyaikaisia maatalousko
neita.

Tämän kaiken ansiosta Neuvostoliitto on saavuttanut 
täydellisen taloudellisen riippumattomuuden kapitalistisis
ta maista ja on jo vuodesta 1939 alkaen ryhtynyt täyttä
mään puolueen päätöstä maan tuotantovoimien kehittämi
sestä lähimpien 10—15 vuoden kuluessa niin, että voitaisiin 
toteuttaa siirtyminen sosialismista kommunismiin.

Kaikki tämä on merkinnyt sellaista koko maailmaa 
hämmästyttävää sosialismin voittoa, että monet »sosialis
min mahdottomuuden» viisaat profeetat ovat kerrassaan

189



mykistyneet. Ehkäpä he eivät ole huomanneetkaan neu
vostokansan suorittamien suurtekojen todellisia mittasuh
teita. Jonkin poikkeuksellisen suuren näkemiseksi näet tar
vitaan joko pitkää kasvua tai riittävää perspektiiviä eli nä
kökannan »korkeutta». Yksikään kukkopoikanen ei ole 
koskaan nähnyt Kremlin tornien korkeutta.

II

Neuvostoliiton työtätekevien ihmeteltäviin voittoihin, 
joita saavutettiin aluksi sotatantereilla ja sitten sosialisti
sen rakennustyön rintamalla, ovat tietysti vaikuttaneet neu
vostolaisen valtiorakenteen ja sosialistisen talousjärjestel
män verrattomat etuisuudet. Mutta samalla saamme näistä 
voitoista kiittää erästä erityisen ihmeteltävää neuvostoih
misten ominaisuutta, joka liittyy erottamattomasti neu
vostojärjestelmän ja  sosialistisen tuotantotavan olemassa
oloon, ominaisuutta, joka nyt, Suuren isänmaallisen va
paussodan jatkuessa on tärkeämpi kuin koskaan aikai
semmin.

Se on neuvostoihmisten valtava kyky lisätä työ-, taiste- 
lu-ja luomistarmoaan silloin kun on voitettava poikkeuk
sellisen suuria vaikeuksia ja esteitä.

Leninin asettamat historialliset tehtävät olivat sen laa
tuisia, että niiden suorittaminen vaati miljoonaisilta työ
kansan joukoilta todella jättiläisponnistuksia, vaati sellai
sia ennen näkemättömiä kansakunnan urotekoja, että ne 
tietenkin tuntuivat kenestä tahansa suur- ja pikkuporvaril
lisesta kukkopojasta (kanatarhansa viisaimmastakin) aivan 
uskomattomilta ja mahdottomilta. Nuo tehtävät olivat to
della vaikeita. Eikä puolue salannut sitä kansalta, vaan sa
noi suoraan: tehtävät ovat vakavia ja  vaikeita, mutta vält
tämättömiä ja mahdollisia suorittaa. Siten puolue asetti val
kokaartilaisia ja maahanhyökkääjiä vastaan käydyn sodan 
kysymykset, siten se asetti myös sosialistisen rakennustyön 
kysymykset. Ja samalla se todisti kumoamattoman vakuut
tavasti kyseisen tehtävän toteutettavuuden sekä välttämät
tömyyden: me neuvostoihmiset kykenemme tekemään sen 
ja meidän täytyy tehdä se ehdottomasti.

Silloin edessä olevan tehtävän suuruus ja poikkeuksel
liset vaikeudet eivät lainkaan pelottaneet työtätekeviä jouk
koja, vaan päinvastoin innoittivat niitä, antoivat koko kan
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san ponnistuksille voimakasta mittavuutta, sanoisinpa, 
aitoa venäläistä mittavuutta.

Työ ei tietenkään voinut sujua aina ja kaikkialla alun 
alkaen kitkattomasti. Sattui tilapäisiä epäonnistumisia. 
Siellä täällä ihmiset ryhtyivät toimeen innottomasti, puo- 
linaisesti tai taitamattomasti. Mutta puolue ei nukkunut. Se 
kävi tarmokkaasti käsiksi asiaan ja asia alkoi edistyä. Puo
lue muistutti joukoille uhrautumisen tarpeellisuudesta, ja 
joukot osoittivat teoissa täydellistä valmiutta välttämättö
miin uhrauksiin. Puolue organisoi toimintaa. Puolue kut
sui joukkoja sitkeään, tarmokkaaseen työhön. Ja silloin 
ihmiset käärivät hihansa ja uurastivat ennen näkemättö
män sitkeästi ja  määrätietoisesti.

Enemmänkin, tietyssä työn vaiheessa koitti aina hetki, 
jolloin alkuvoimainen myrskyisä työinnostus valtasi tuhan
sia historiallisesti tärkeän tehtävän parissa työskenteleviä 
ihmisiä. Sytyttävä aate löysi tien aivoista sydämiin, ja  tu
hannet sydämet leimahtivat hetkessä palavaan intoon. Tie
to siitä levisi nopeasti kautta maan, ja päivän tai parin ku
luttua sama hehkuva intomielisyys oli jo vallannut kym
meniä ja satoja tuhansia neuvostoihmisiä.

Niin tapahtui esimerkiksi ensimmäistä viisivuotissuun
nitelmaa täytettäessä. Vuonna 1929 tuotantolaitoksissa viri- 
si aluksi sosialistinen kilpailu ja  työläiset esittivät omia 
vastasuunnitelmiaan, mutta ensimmäisen vuosisuunnitel
man tultua menestyksellisesti täytetyksi joukkojen keskuu
dessa syntyi seuraavana vuonna rohkea tunnus: »Täyttä- 
käämme viisivuotissuunnitelma neljässä vuodessa*.* Ja 
neuvostoihmiset kävivät käsiksi työhön niin tulisella innol
la, että tuo suurenmoinen suunnitelma, jonka tavoitteena 
oli teollisuuden ja maatalouden varustaminen uusimmalla 
teknisellä välineistöllä, todellakin täytettiin pääpiirteissään 
neljässä vuodessa. On selvää, ettei tällaisia historiallisia 
»teelmiä» voida takoa kylmässä pajassa.

Myöskään talonpojat eivät vuosina 1929—1930 jääneet 
jälkeen työläisistä. Talonpoikaisjoukkojen työinnostuksen 
rinnalla virisi maanlaajuinen myrskyisä kollektivisoimis- 
liike. Puolue otti vasta loppuvuodesta 1927 suunnan maata
louden kollektivisoimiseen ja vasta 1929 perustettiin en
simmäiset kone- ja traktoriasemat, kollektivisoinnin tuki
kohdat, mutta jo seuraa van vuoden vappuun mennessä oli 
kollektivisionti saanut maan tärkeimmillä vilja-alueilla pii
riinsä 40—-50% talonpoikaistalouksista. Onko ihmiskunnan
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historiassa: koskaan aikaisemmin nähty tähän verrattavaa 
talonpoikaisliikettä?

Kolmas erinomainen esimerkki on stahanovilaisliike, 
joka syntyi ja kehittyi 1935 Donbassin hiilikaivoksissa ja 
levisi sitten nopeasti muille teollisuudenaloille, kulkulaitok
seen sekä myös maatalouteen. Ulkomaiden pikkuporvarilli
set tarkkailijat eivät voineet ymmärtää meidän stahanovi- 
laisiamme. »Mitä työläisiä he ovat, nuo intomieliset?» Täl
laisia kysymyksiä tekivät toisilleen nämä tarkkailijat, joi
den oli vaikea kuvitella kenenkään yleensä tekevän työtä, 
jollei ole pakko. Kuten tiedämme, stahanovilaisliike ei kui
tenkaan rajoitu vain siihen, että stahanovilaiset tekevät 
työtä koko sydämestään. Parasta tuossa liikkeessä on se, 
että he koko sydämestään perehtyvät alansa tekniikkaan 
ja kehittävät sitä edelleen sekä rationalisoivat työprosesse
ja, romuttavat vanhoja teknisiä normeja osoittaen ne riit
tämättömiksi ja kohottavat jatkuvasti työn tuottavuutta.

Sellaisia intomielisiä eturivin työntekijöitä on maassam
me satoja tuhansia ja he näyttävät tietä eteenpäin miljoo
nille, kymmenille miljoonille.

Näiden erinomaisten voimien turvin neuvostomaa on 
tähän saakka voittanut suurimmatkin vaikeudet. Tämä 
neuvostoihmisten valtava kyky lisätä luovaa työ- ja taiste- 
lutarmoaan selittää sen, miksi meikäläisittäin on käynyt 
täysin mahdolliseksi se mikä oli mahdotonta porvarilliseen 
tapaan.

III

Hitleriläisrosvot eivät tunteneet neuvostoihmisiä silloin 
kun lähtivät ryöstämään ja  hävittämään maatamme. He 
luottivat panssari- ja  lentoaseittensa ylivoimaan sekä pe
tollisen hyökkäyksensä yllätyksellisyyden tarjoamiin etui
suuksiin. Menetettyään nyt miljoonia sotamiehiä ja upsee
reja kaatuneina suurta verenhukkaa kärsinyt Saksan ar
meija näkee, ettei se ole saavuttanut mitään ratkaisevaa 
menestystä ja että pahin on sillä vielä edessä.

Monet ihmiset meille ystävällismielisissä demokraatti
sissa maissa kummastelevat tunnustaen avoimesti, etteivät 
he osanneet kuvitellakaan neuvostokansalla olevan näin 
valtavan suurta vastustusvoimaa. Näkiväthän he vuonna 
1940 sellaisen suurvallan kuin Ranskan kukistuvan kolmes- 
sakymmenessä seitsemässä päivässä.
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Se joka vähänkin tuntee neuvostoihmisiä, oli ja  on täy
sin varma neuvostokansan lopullisesta voitosta sodas
sa saksalaisia anastajia vastaan.

Isänmaalliseen sotaan osallistuu meillä muodossa tai 
toisessa koko kansa, koko monimiljoonainen neuvostokan
sojen perhe. Rintamalla taistelevat samat työläiset ja  ta
lonpojat, jotka ovat ennenkin puolueen johdolla suoritta
neet työ- ja  taistelu-uljuuden ihmetekoja suuria historial
lisia tehtäviä suorittaessaan. Samoin taistelevat tietysti sta- 
hanovilaisemme, kuka rintamalla, kuka tehtaassa konei
den ääressä, mutta aina tuoden ilmi ihailtavia ominaisuuk
siaan.

Onko sattuma, että Stalingradin puolustajat osoittavat 
taistelussaan ennen näkemätöntä lujuutta? Ei, se ei ole 
sattuma. Ensiksikin Stalingrad tärkeänä sosialistisen teol
lisuuden keskuksena on erityisen kallis koko neuvostokan
salle. Kaikki Stalingradin rintamalla olevat Punaisen Ar
meijan joukko-osastot puolustavat sitä kuin omaa vel
jeään. Toiseksi Stalingradin puolustajien riveissä taistelee 
myös työläisiä, jotka ovat olleet rakentamassa tuota kau
punkia, jotka rakensivat ennätysmäisen lyhyessä ajassa sen 
suuret nykyaikaiset tehtaat, mm. jättiläismäisen traktori- 
tehtaan, ja ovat näissä tehtaissa kilvoitelleet parhaista tuo- 
tantosaavutuksista.

Luin hiljattain lehdistä kuvauksia Stalingradin laita
milla riehuvien taistelujen sankarillisista episodeista, mm. 
saksalaisen panssarivaunun ja Punaisen Armeijan sotilaan, 
panssarintorjuntamiehen kaksintaistelusta. Tuo sotilas on 
stalingradilainen työmies. Hän tuhosi sitkeässä kaksin
kamppailussa saksalaisen panssarivaunun. Kun häneltä ky
syttiin taistelun jälkeen, mitä hän oli ajatellut vihollisvau- 
nun lähestyessä melkein käden ulottuville, mies sanoi aja
telleensa sillä hetkellä: »Ethän sinä voi olla minua vahvem
pi!» Neuvostosotilas osoittautui vahvemmaksi.

Sodan kulku on osoittanut, että monet Punaisen Armei
jan sotilaat ovat todellakin vahvempia kuin saksalaiset 
panssarivaunut. Moskovan, Leningradin, Sevastopolin, Sta
lingradin puolustajat sekä lukuisat muut, heidän joukos
saan myös uljaat partisaanimme, ovat jo kirjoittaneet Suu
ren isänmaallisen sodan historiaan mitä suurimmasta san
karuudesta kertovia sivuja.

Tämä ei kuitenkaan merkitse, että me saisimme het
keksikään unohtaa sodan suunnattomat vaikeudet, joita
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emme ole vielä voittaneet. Riehaantuneet saksalaiset sota- 
laumat apureineen rynnistävät yhä vielä eteenpäin. Kuole
manvaara on vielä uhkaamassa, pyhä neuvostomaa ei vielä 
ole puhdistettu saksalais-fasistisista roistoista.

Joukkojemme miehuullisuus on epäilemättä kasvanut 
suuresti tämän sodan aikana. Mutta Punaisen Armeijan 
kaikkien joukko-osastojen täytyy osoittaa korkeinta mie
huullisuutta, taistelukuntoa ja uhrimieltä.

Joukkomme ovat 16 kuukauden kuluessa hankkineet 
paljon nykyaikaisen sodankäynnin kokemusta. Sotilaam
me ja päällikkökuntamme työskentelevät sotataitonsa ke
hittämiseksi. Ovatko he jo tehneet kyllin paljon tässä mie
lessä? Eivät ole. He voivat ja heidän täytyy tehdä enem
män.

Työinnostus kotirintamalla teollisuuslaitoksissamme, 
kollektiivitalouksissa ja neuvostotiloilla on jo tuottanut so
takuukausina runsaita tuloksia. Sosialistinen kilpailu on 
täydessä vauhdissa. Neuvostosivistyneistö osallistuu aktii
visesti tähän työhön, mutta voidaan ja pitää saada aikaan 
vielä enemmän.

Emmekö me neuvostoihmiset, jotka olemme oikeute
tusti ylpeitä suurista saavutuksistamme, todellakaan voi 
vielä kaksinkertaistaa, kolminkertaistaa koko kansakuntam
me tarmoa ja  taitoa?

Elähdyttäähän meitä rakkaus neuvostosynnyinmaahan, 
paisuuhan sydämissämme päivä päivältä viha hitleriläisiä, 
valkosuomalaisia ja  muita fasistianastajia kohtaan. Ei kui
tenkaan riitä, että vihataan väkivallantekijöitä, lastenmur- 
haajia ja  heidän kynsiinsä joutuneiden aseettomien neuvos
toihmisten piinaajia. On tuhottava hitleriläisroistoja ja hei
dän kanssarikollisiaan. Sitä varten on työskenneltävä pal
jon tarmokkaammin rintaman hyväksi.

Se on ehdoton velvollisuutemme.
Neuvostoisänmaamme näyttää esimerkkiä taistelussa 

hitlerismin ikeen alla huokaavien kansojen vapauden puo
lesta', se on koko edistyksellisen ihmiskunnan vapauden 
suojamuuri.

Valtaosa maailman kansoista on poliittisesti yhdistynyt 
kanssamme yhteiseen taistelurintamaan Saksan rosvomaistä 
barbaarista imperialismia vastaan. Kansainvälinen solidaari
suus neuvostokansan kanssa ei ole koskaan aikaisemmin 
saanut niin laajoja mittasuhteita kuin nyt.
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Elähdyttäköön tämä suuren kansamme monimiljoonai
sia joukkoja äärimmäisiin sotaponnistuksiin, jotta saisim
me pikemmin murskatuksi hitleriläiset ihmissyöjät, koko 
ihmiskunnan vannoutuneet viholliset!

Sanomalehti »Leninskoje Znamja»,
7. 11. 1942
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



SUOMI ILMAN NAAMIOTA*

I

SUOMEN NEUVOSTOVASTAISEN POLITIIKAN  
ALKUJUURET

1. Erikoislaatuista kansalliskiihkoilua

Ei ole toista maata, joka olisi neljännesvuosisadan ajan 
harjoittanut neuvostovastaista politiikkaa niin johdonmu
kaisesti ja  itsepintaisesti kuin Suomi. Suomen yleisessä ul
kopoliittisessa suuntauksessa on tapahtunut verrattain pal
jon muutoksia, mutta niin kuin kompassin viisari pyrkii 
pohjoiseen, niin on Suomen hallitseva kopla kaikissa nois
sa muutoksissa pyrkinyt niiden valtioiden ja  hallitusten hel
maan, jotka kussakin vaiheessa ovat olleet Neuvostoliittoon 
nähden vihamielisellä kannalla.

Mistä tuo Suomen hallitsevien piirien itsepintainen viha
mielisyys Neuvostoliittoa kohtaan johtuu?

Ei riitä jos sanoo, että se on kansalliskiihkoihin ilmaus
ta. Kieltämättä Suomen hallitsevat rahavaltiaat ovat täynnä 
raivokasta kansalliskiihkoilua, äovinismia. Mutta heidän 
kansalliskiihkoilunsa on ilmiö, joka kaipaa erikoista selittä
mistä.

Suomalaiset kansalliskiihkoilijat ovat aina edustavi- 
naan vanhaa suomalaista nationalismia, joka saarnaa »pe-

* On otettava huomioon, että tämä broäyyri on kirjoitettu v. 1943, 
joten siinä kuvastuvat Suomen olot sellaisina kuin ne silloin maassa 
vallitsivat. Välirauhan solmimisen jälkeen, kuten tiedetään, ovat olot 
eräissä suhteissa muuttuneet.

Enin osa suomalaista lähdeaineistoa, johon broäyyrissä viitataan, 
on tekijällä kirjoittaessaan ollut käsillä vain käännöksinä eikä suo
menkielisessä asussa. Tästä johtuen on eräiden lainausten suomen
kieliseen asuun voinut tulla pieniä epätarkkuuksia, koska ne on pitä
nyt kääntää takaisin suomeksi. Pääasia ei siitä muutu. (T ekijän  huo
m autus n. 1941 ju lka istuun  brosyyrin suom enkieliseen laitokseen.)

196



rinnäistä» kansallisvihaa kaikkea venäläistä kohtaan. He 
sanovat: »Venäjä on Suomen perivihollinen.» Mutta se on 
heidän taholtaan vilppiä, demagogiaa. Todellisuudessa he 
eivät vihaa kaikkia venäläisiä: venäläisten valkokaartilais
ten, valkoemigranttien kanssa Suomen hallitsevat piirit ovat 
sopineet mainiosti. Valkoemigranttien kanssa he sopivat he
ti Lokakuun vallankumouksen jälkeen 1917 ja ovat siitä 
lähtien olleet sopuisassa yhteistoiminnassa. Mutta nationa
listinen demagogia, joka on suunnattu »kaikkia venäläisiä» 
vastaan, on Suomen vallanpitäjille tarpeen sitä varten, että 
he saisivat oman kansalliskiihkonsa tartutetuksi laajempiin 
väestökerroksiin lietsomalla heissä tsaristisen sorron ajoilta 
perittyä epäluottamusta venäläisiin.

Suomen kansalliskiihkoilijoilta tämä on jossain määrin 
onnistunutkin. Syksyllä 1939, Suomen ja Neuvostoliiton vä
lisen kolmikuukautisen sodan alussa tulivat huomattavat 
väestökerrokset Suomessa kansalliskiihkon huumaamiksi, ei
vätkä ainoastaan kapitalistit, kartanonherrat, suurtalonpo
jat ja  virkamiehet, vaan jokin osa työväestöstäkin. Mutta 
kansalliskiihkoihin pääedustajana ja aktiivisena levittäjänä 
on aina ollut Suomen porvariston taantumuksellinen huip- 
pukerros, hallitseva rahavalta ja sen asiamiesverkosto (vii
memainittuun kuuluvat porvarillisten puolueiden ja sosiali
demokraattien puoluekoneisto ja lehdistö, suojeluskunta, ar
meijan vakinaisen väen upseeristo ym.).

Varsin kuvaavaa Suomen kansalliskiihkoilulle on se, että 
sen päälietsojat kuuluvat Suomen porvariston niihin piirei
hin, jotka tsaari vallan sorron aikana eivät kunnostautuneet 
kansallismielisyydellään, vaan kansallisten etujen pettämi
sellä. Nimenomaan ne suomalaiset politikoitsijat (suomet- 
tarelaiset), jotka myivät tsaarivallalle kansansa etuja tukku
ja vähittäiskaupalla ja jotka matelivat nöyrimmin venäläis
ten kenraalikuvernöörien edessä, heti Lokakuun vallanku
mouksen jälkeen pukeutuivat uuteen asuun ja alkoivat 
esiintyä varmimpina patentti-»isänmaallisina» huutaen ko
vimmin, että muka »kaikki venäläiset ovat Suomen kansan 
sortajia ja perivihollisia».

Äärimmäisten suomalaisten nationalistien viittaan pu
keutuivat myös Mannerheim ja monet muut tsaarin upsee
rit, jotka olivat suomalaissyntyisiä, mutta ehtineet unohtaa 
suomen kielenkin, koska he kaiken ikänsä olivat palvelleet 
Venäjällä tsaarivallan uskollisina palvelijoina. Sen jäl
keen kun Lokakuun suuri vallankumous katkaisi heidän
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uransa Venäjällä, siirtyivät he Suomeen ja muuttuivat suo
malaisiksi kansalliskiihkoilijoiksi.

On selvää, että noin nopeiden muodonvaihdosten kaut
ta kehittynyt kansalliskiihkoilu on erikoista laatua.

Tarkastakaamme, mitkä ovat tuon kansalliskiihkoilun 
alkujuuret.

2. Oman kansan pelko

Suomen hallitseva rahavalta on lukumäärältään verrat
tain pieni ryhmä työtätekevien joukkojen pahimpia riistäjiä 
ja sortajia, taantumuksellinen koplakunta, joka ei olisi mil
loinkaan pystynyt pitämään valtaa käsissään ilman ulkopuo
lista tukea ja erikoista väkivaltakoneistoa maan sisällä.

Tsaarin valtakomennon aikana Suomen porvariston 
huippukerros piti valtaansa yllä Venäjän tsaarivallan pis
tinten varassa. Samalla tsaarivalta nojautui Suomen kansan 
sortamispolitiikassa tuohon Suomen porvariston taantumuk- 
sellisimpaan osaan. Ne olivat keskenään yhteistoiminnassa 
Suomen kansanjoukkojen kahlehtimiseksi ja orjuuttamisek
si. Niiden välillä oli kahnaustakin, mutta ne koskivat vain 
toisarvoisia kysymyksiä. Suomen proletariaatin luokkatais
telun ja kansanjoukkojen levottomuuksien tukahduttami
sessa tsaarivalta ja Suomen rahavaltiaat toimivat aina yk
sissä tuumin.

Oli sellaisiakin tapauksia, että suomalaiset rahaval
tiaat vaativat tsaarivaltaa kiristämään vainotoimenpiteitä 
Suomen kansanjoukkoja vastaan. Muistan esimerkiksi po
liittisen suurlakon päivät marraskuussa 1905. Silloin por
variston taantumuksellinen huippukerros Helsingissä suo
rastaan rukoili tsaarin kenraalikuvernööriä lähettämään ve
näläistä sotaväkeä Suomen aseetonta Punakaartia vastaan, 
mutta tsaarin käskynhaltija ei uskaltanut tehdä sitä, sillä 
itse tsaari oli noina päivinä perin säikähdyksissään Venä
jän työväenluokan mahtavasta vallankumouksellisesta 
rynnistyksestä. Useimmissa tapauksissa tsaarivalta antoi 
kuitenkin auliisti Suomen rahavaltiaille heidän tarvitse
maansa tukea taistelussa Suomen työtätekevää kansaa vas
taan.

Mutta kun tsaarivalta kukistui vuoden 1917 helmikuun 
vallankumouksen iskuista, niin Suomen taantumuksellisen 
porvariston valtasi »yksinäisyyden kammo». Sillähän ei ol
lut käytettävänään sotaväkeä. Suojeluskunnat olivat
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silloin vähälukisia ja niin työtätekevien joukkojen vi
haamia, että maan taantumuksellisten vallanpitäjien oli jä r
jestettävä niitä salaa. Venäjän tapahtumien vaikutuksesta 
Suomen työväenluokka vallankumouksellistui nopeasti. 
Eduskunta ei ollut taantumukselle kyllin luotettava poliit
tinen tuki. Kaikilla porvarillisilla puolueilla yhdessä oli vain 
puolet edustajanpaikoista eduskunnassa, vieläpä ajoittain 
hiukan vähemmänkin; sosialidemokraattinen eduskunta
ryhmä taas, vaikkakin sen enemmistö oli oikeistolaisia op
portunisteja, oli vasemmistoedustajien aktiivisuuden takia 
ja alhaalta päin tulevan vallankumouksellisten työläisten 
painostuksen vuoksi sellaisessa tilassa, ettei taantumuksel
linen porvaristo voinut siihen luottaa.

Suomen rahavaltiaat käsittivät, että Venäjän väliaikai
nen hallitus oli sille hyvin epävarma tuki. Osa suomalai
sista nationalisteista otti jo silloin yhteyden Saksaan etsien 
uutta ulkopuolista tukea; mutta niin kauan kuin tuo etsis
kely oli vielä tuloksetonta, pitivät hallitsevat rahavaltiaat 
epätoivoisesti kiinni Kerenskin väliaikaisesta hallituksesta.

Näiden seikkojen valossa on täysin ymmärrettävissä 
Suomen eduskunnassa vuoden 1917 keväällä ja kesällä rie
huneen kärkevän taistelun merkitys. Me vasemmistolaiset 
työväenedustajat taistelimme Leninin kannustamina Suo
men itsemääräämisoikeuden puolesta. Taantumukselliset 
porvarilliset puolueet halusivat tavattoman itsepintaisesti 
pitää Suomen Venäjän yksinvaltiuden holhouksessa. Kun 
meidän vihdoin onnistui saada eduskunnassa äänten enem
mistö kannattamaan lakiehdotusta tuon vuosisataisen hol
houksen lopettamisesta, niin Suomen taantumukselliset 
kääntyivät Kerenskin hallituksen puoleen ja saivat aikaan 
eduskunnan hajotuksen. He pelkäsivät Suomen riippumat 
tomuutta, sillä he pelkäsivät jäädä vaille viimeistäkin tu
keaan, mitä Venäjän ylivalta heille merkitsi.

Mutta Kerenskin väliaikainen hallitus kukistui marras
kuun 7. päivänä 1917. Bolsevikkien puolueen johtama Lo
kakuun suuri sosialistinen vallankumous teki Venäjästä 
työväen ja talonpoikain neuvostovaltion.

Suomen työtätekevät joukot tervehtivät Lokakuun val
lankumousta kaikkein onnellisimpana ja ilahduttavimpana 
tapahtumana. Sitä vastoin taantumuksellinen porvaristo 
piti sitä kauheana onnettomuutena.

Oli aivan selvää, että sosialistisen vallankumouksen 
voitto Venäjällä avasi Suomen kansalle mahdollisuuden
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itsenäiseen, vapaaseen elämään ja onnelliseen, vapaaehtoi
seen ystävyysliittoon suuren Venäjän kansan kanssa. Oli 
tunnettua, että bolsevikkien puolue on aina puoltanut kan
sojen itsemääräämisoikeutta. Marraskuussa 1917, heti Lo
kakuun vallankumouksen jälkeen, neuvostohallituksen 
edustaja ollessaan Suomessa läsnä Suomen Sosialidemo- 
kraatisen Puolueen edustajakokouksessa julisti:

»Suomen kansalle, samoin kuin kaikille muillekin Venä
jän kansoille, täysi vapaus elämänsä järjestämiseen! Suo
men kansan vapaaehtoinen ja rehellinen liitto Venäjän 
kansan kanssa! Ei minkäänlaista holhousta, ei minkään
laista valvontaa ylhäältä käsin Suomen kansan suhteen! 
Sellaiset ovat Kansankomissaarien Neuvoston politiikan 
johtavat periaatteet.**

Näin ollen oli ilmeisen selvää, että neuvostohallitus oli 
valmis myöntämään Suomelle täydellisen itsemääräämisoi
keuden. Mutta tämä ei tietenkään voinut rauhoittaa Suo
men porvariston johtokoplaa; se pelkäsi sellaista Suomen 
riippumattomuutta, jolla ei olisi ulkomaista tukea, sillä se 
tarvitsi tätä tukea taantumuksellisen valtansa turvaamisek
si. Sen vuoksi Suomen rahavallan hallitusherrat kääntyi
vät kiireesti keisarillisen Saksan hallituksen puoleen toivoen 
saavansa Saksan imperialismista Suomelle uuden isännän 
ja itselleen uuden ulkomaisen tuen taistelussa työtätekevää 
kansaa vastaan. Taantumuksellisen hallituksen päämies 
Svinhufvud lähetti Saksaan entisen senaattorin E. Hjeltin 
evästäen hänet ohjeella: »Järjestä asia niin, että saksalai
set tulevat tänne, muuten emme pärjää.»

Saksan hallitus suostui mielellään Suomen imperialisti
seksi holhoojaksi, mutta neuvoi kuitenkin Suomen hallitus- 
herroja kääntymään neuvostohallituksen puoleen ja  pyytä
mään Suomelle riippumattomuutta. Vastaukseksi Suomen 
hallituksen esitykseen neuvostohallitus hyväksyi joulu
kuun 31. päivänä 1917 Leninin allekirjoittaman asetuksen 
täydellisen riippumattomuuden myöntämisestä Suomelle.

»Kiitokseksi» tuosta neuvostohallituksen jalomielisyy
destä Suomen hallituskopla alkoi julkisesti osoittaa viha
mielisyyttään neuvostokansaa kohtaan ja yhtyi venäläisten 
valkokaartilaisten vastavallankumouksellisiin juonitteluihin 
neuvostovaltaa vastaan. Olisi luullut pelkän terveen järjen 
neuvovan riippumattoman Suomen herroja olemaan puut- *

* »Pravda», marraskuun 29. pnä 1917.
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tumatta suuren naapurimaan asioihin. Mutta niin ei tapah
tunut. Peläten työväen- ja talonpoikaisliikkeen voimaa, joka 
porvarillisen demokratian vallitessa kasvoi nopeasti maassa, 
Suomen taantumukselliset pitivät työläisten ja talonpoikien 
vallan voittoa Venäjällä »vaarallisena esimerkkinä» Suo
men työtätekeville ja sen vuoksi olivat sitä mieltä, että hei
dän etujensa mukaista oli taistella kansansortajien vallan 
palauttamiseksi naapurimaassa.

Uskomatta enää voivansa pitää valtaa käsissään porva
rillisen demokratian keinoilla Svinhufvudin taantumuksel
linen hallitus tammikuussa 1918 valmisteli kuumeisella kii
reellä vastavallankumouksellista vallankaappausta maassa. 
Vastaukseksi siihen Suomen työväenluokka, joka oli lujasti 
päättänyt olla antautumatta ilman taistelua, nousi yhdessä 
pienviljelijäin kanssa vallankumoukselliseen taisteluun val
lasta.

Kolmen kuukauden ajan piti työväen hallitus käsissään 
koko Etelä-Suomea, ja vasta Saksan keisarin sotajoukkojen 
avulla sai taantumuksellinen hallitus kiivaiden taistelujen 
jälkeen murskatuksi Punakaartimme ja tyydytti verenhi- 
monsa ennen kuulumattomalla joukkoterrorilla.

On tunnettua, että valko-Suomen rahavaltiaat käydes
sään tuota vastavallankumouksellista sotaansa Suomen työ
läisiä ja talonpoikia vastaan verhosivat sen petollisella tun
nuksella »Suomen vapaussota», jota muka käytiin »Venä
jän sortoa vastaan». Koska Lokakuun vallankumous oli jo 
edellisenä vuonna tehnyt lopun Venäjän harjoittamasta 
sorrosta ja  vuoden 1917 lopulla neuvostohallitus oli muo
dollisestikin tunnustanut Suomen riippumattomuuden, niin 
Suomella ei tietenkään ollut mitään syytä käydä seuraava- 
na vuonna »vapaussotaa» venäläistä sortoa vastaan.

Tuota valheellista tunnusta, joka oli suunnattu Venäjän 
kansaa ja  neuvostovaltiota vastaan, Suomen taantumuksel
liset vallanpitäjät tarvitsivat talonpoikien ja kaupunkien 
pikkuporvariston pettämiseksi. Samalla tuossa demagogi
sessa tunnuksessa ilmeni Suomen valkoisten sotaisa viha
mielisyys neuvostohallitusta vastaan. Mannerheim kutsui 
avoimesti helmi — maaliskuussa johtamaansa valko-Suo
men armeijaa sotaretkelle Leningradia (silloista Petrogra- 
dia) vastaan ja  valloittamaan Neuvosto-Karjalan. Kaksi 
valkosuomalaista retkikuntaa lähetettiin kapteeni Walle- 
niuksen johdolla Neuvosto-Karjalaan (maaliskuussa 1918), 
mutta suomalaiset punakaartilaisosastot löivät ne paikalli
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sen väestön avulla hajalle jo matkalla. Sotaretkeen Lenin
gradia vastaan Mannerheimiin ei riittänyt voimia; tosin 
saman vuoden syksyllä Suomen suojeluskuntalaisista kootut 
rosvojoukot murtautuivat Eestin kautta Leningradin alu
eelle, mutta ne lyötiin siellä.

Näin ollen jo Suomen valtion itsenäisen olemassaolon 
ensimmäisenä vuonna maan johtava huippukerros esiintyi 
Neuvostoliiton verivihollisena. Sen aggressiivista, neuvosto
vastaista kansalliskiihkoa kannusti alun pitäen hillitön 
pyrkimys yrittää kaikin tavoin saada hävitetyksi työläis 
ten ja talonpoikien neuvostovalta suuressa naapurimaassa.

Tuo Suomen johtokoplan mieletön pyrkimys johtui sen 
sairaalloisesta pelosta, että Neuvostoliiton työkansan suur
ten saavutusten esimerkki saattaa kannustaa Suomen työ
kansaa taisteluun rahavallan sortoa vastaan vapautensa 
puolesta. Suomen vallanpitäjien kansalliskiihkoilu on ollut 
ja on edelleenkin sellaisen vastavallankumouksellisen kop- 
lakunnan neuvostovastaisen vihan purkausta, joka pelkää 
silmittömästi omaa kansaansa ja on huolissaan siitä, että 
saisi pidetyksi sorretut ja riistetyt kansanjoukot vallassaan.

Tässä on Suomen johtokoplan neuvostovastaisen kan- 
salliskiihkoilun ensimmäinen alkujuuri. Väkivaltakomento 
sisäpolitiikassa ja neuvostovastainen hyökkäyshenki ulko
politiikassa — ne eivät ole kaksi eri politiikkaa, vaan ne 
ovat Suomen vastavallankumouksellisen rahavallan yhden 
ja saman politiikan kaksi eri puolta.

3. Suomen rahavallan ahneus

Suomen hallitsevan rahavallan neuvostovastaisen po
litiikan toisena alkulähteenä on sen kiihkeä pyrkimys 
anastaa käsiinsä Neuvosto-Karjalan luonnonrikkaudet.

Nämä luonnonrikkaudet ovat monenlaisia, mutta Suo
men rahavaltiaiden pyyteiden esineenä ovat olleet ennen 
kaikkea Neuvosto-Karjalan suunnattomat metsärikkaudet.

Ymmärtääkseen, millainen vetovoima Karjalan metsillä 
on Suomen kapitalisteihin, on lukijan otettava huomioon, 
että suurin sija Suomen teollisuustuotannossa ja ulkomaan
kaupassa on metsä-, puunjalostus-, selluloosa- ja paperi
teollisuudella. Suomen puutavaran ja puujalosteiden 
vienti on määrältään suurempi kuin vastaava vienti mis
tään muusta Euroopan maasta. Se käsittää 80—85 prosent
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tia Suomen koko viennistä. Metsä on siis Suomen teollisuu
den ja ulkomaankaupan kehityksen tärkein raaka-aineläh- 
de. Metsäteollisuuden harjoittajien sekä selluloosa- ja pa
peritehtaiden omistajien suurimmat osakeyhtiöt ja yhty
mät sekä niiden kanssa kiinteässä yhteydessä olevat suuret 
yksityispankit (Kansallis-Osake-Pankki ja Pohjoismaiden 
Yhdyspankki) ovat Suomen vaikutusvaltaisimpia kapitalis- 
tiryhmiä.

Noiden kapitalistiryhmien voitot ovat varsin suuret. 
Ankara työväen riisto ja alhaiset työpalkat tarjosivat rau
han aikana metsäteollisuusyhtiöille mahdollisuuden maksaa 
säännöllisesti osakkeenomistajilleen 14—16 prosenttia, kun 
Skandinavian maiden vastaavilla yhtiöillä oli mahdollisuus 
maksaa vain 8—10 prosenttia. Mutta Suomen puuteollisuu
den harjoittajissa herättää alituista levottomuutta heidän 
voittojensa putoamismahdollisuus. Asia on niin, että Suo
men metsäteollisuus riistää tavattoman armottomasti ei 
ainoastaan työvoimaa, vaan myös maan metsävaroja. Jo
kavuotinen metsänhakkuu (noin 41 miljoonaa kuutiomet
riä) ylittää huomattavasti, varsinkin Itä-Suomessa, luon
nollisen metsänkasvun. Raaka-aineperustan supistuminen 
taas uhkaa vastaisuudessa aiheuttaa tuotannon supistumi
sen ja voittojen alenemisen, — siinä se pulma on!

Näiden tosiasiain valossa on ymmärrettävää, miten ah
naasti Suomen metsäteollisuuden harjoittajat katselivat 
Neuvosto-Karjalan suunnattomia metsiä. Siinäpä olisi laajat 
mahdollisuudet metsänraiskauksen jatkamiselle! Siinä olisi 
ääretön paljous »vihreätä kultaa»! Ja se kaikki oli niin 
lähellä, aivan käden ulottuvilla! Tuo ylenpalttinen runsaus 
herätti valtavaa ruokahalua ei ainoastaan Itä-Suomen met
säteollisuuden harjoittajissa, vaan myös heidän pankkitile- 
jään hoitavissa helsinkiläisissä pankinjohtajissa, suurten 
selluloosa- ja paperiyhtiöiden pääosakkaissa ja muissa ra- 
havaltiaissa.

Mutta kaikki nuo houkuttelevat rikkaudet olivat rajan 
takana, vieraalla alueella, mistä ei voinut paljain käsin 
siepata yhtäkään tukkia. Mitä olisi tehtävä? Mannerheim, 
joka vuoden 1918 keväällä oli vannonut, että hän »ei pane 
miekkaa tuppeen ennen kuin viimeinenkin Leninin soturi 
on ajettu pois Neuvosto-Karjalasta», ei saanut viedyksi ta
voitettaan läpi Suomen luokkasodan aikana. Syksyllä 1918, 
kun Saksa oli kärsinyt tappion ensimmäisessä maailmanso
dassa, eivät Suomen rahavaltiaat tietenkään voineet ajatel-
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takaan sotaa neuvostomaata vastaan. Mutta he eivät myös
kään voineet olla ajattelematta Karjalan maiden ja metsien 
anastamista. Heidän ahneet pyyteensä osoittautuivat kaik
kia vähänkin järjellisiä näkökantoja voimakkaammiksi. 
Päätettiin lähettää sotaretkelle voimakas »epävirallinen» 
retkikunta. Hallitus ei ollut tietävinään tuosta sotaretkestä. 
Retkikunnan järjestämisen ja rahoittamisen ottivat hoitaak
seen helsinkiläiset suurpankit ja Itä-Suomen huomatuim- 
mat metsäteollisuuden harjoittajat, jotka muodostivat niin 
sanotun Karjalan komitean, retkikunnan kulissientakaisen 
johdon. Retkikuntaan vedettiin mukaan suurin osa suoje
luskuntalaisia; aseistus, myös tykit, annettiin armeijan va
rastoista. Komentajiksi pantiin Suomen armeijan upseereja 
ja retkikunnan johtajaksi majuri von Herzen.

Sotaretki alkoi keväällä 1919. Yksi retkikunnan pää
ryhmistä pääsi murtautumaan Petroskoin edustalle, mutta 
siellä sen löivät hajalle Punaisen Armeijan joukko-osastot 
ja paikallinen väestö. Viteleeseen (Laatokan rannalle) ma
joittunut valkosuomalaisen retkikunnan pääesikunta murs
kattiin saman vuoden kesäkuun lopulla maihinnousuliik- 
keen tuloksena.

Tästä iskusta Suomen kapitalistit, jotka olivat läpeensä 
metsän (vieraan metsän!) lumoissa, eivät kuitenkaan tul
leet järkiinsä. Tosin hallitus seuraavana vuonna (lokakuun 
14. pnä 1920) allekirjoitti rauhansopimuksen Suomen ja 
Neuvosto-Venäjän välillä, mutta samaan aikaan alettiin 
ympäri Suomea suorittaa vapaaehtoisten värväystä Neu
vosto-Karjalaan lähetettävään uuteen sotaretkikuntaan.

Kaikinpuolisen valmistelun jälkeen lähtivät uuden retki
kunnan lukuisat osastot vahvasti aseistettuina marraskuus
sa 1921 sotaretkelle Karjalaan, mutta jo parin kolmen kuu
kauden kuluttua Punaisen Armeijan joukko-osastot löivät 
ne hajalle. Historiaan merkitty Toivo Antikaisen johtama 
Kansainvälisen Sotakoulun suomalaisten suksimiesten san
kari joukko, jonka Punaisen Armeijan päällystö oli lähettä
nyt syvälle vihollisen selustaan, murskasi rajulla yllätys- 
hyökkäyksellä valkosuomalaisten anastajain pääesikunnan 
Kiimasjärven kylässä.

Neuvosto-Karjalan kansa ei luopunut seutunsa luon
nonrikkauksista. Karjalais-suomalainen kansa, joka sai 
neuvostovallalta täyden vapauden taloutensa ja kulttuurin
sa kehittämiseen, ei ennen noita valkosuomalaisten anas- 
tusretkiäkään ottanut kuuleviin korviinsa »heimoveljien
204



vapauttajiksi» tuppautuvien Suomen vallanpitäjien natio
nalistisia julisteluja. Mutta vasta noiden rosvoretkien aika
na karjalais-suomalainen kansa tuli todella tuntemaan val- 
kosuomalaisten vale-»vapauttajien» petomaisen olemuksen.

Se sai nähdä omin silmin, että nuo naamioidut »pyhän 
yksityisomistuksen» ritarit ovat todellisuudessa rosvoja, 
jotka iskevät ahneesti vieraaseen omaisuuteen. Se sai näh
dä satoja esimerkkejä siitä, että nuo »länsimaisen sivistyk
sen» vale-edustajat todellisuudessa riehuvat pahemmin kuin 
mitkään raakalaiset.

Se sai myös nähdä, että Suomen vallanpitäjät ja heidän 
aseenkantajansa eivät ainoastaan halveksi karjalais-suoma- 
laisia »heimoveljiään», vaan aikovat tuhotakin heidät, ellei
vät nämä halua alistua Suomen rahavallan ikeeseen.

Sen vuoksi ei ole ihmeteltävää, että Neuvosto-Karjalan 
kansa jo niinä aikoina otti miekka kädessä vastaan Suo
mesta tunkeutuneet valloittajat, jotka Mannerheimin ta
paan julistelivat »suur-Suomen» luomista. Vain sielunsa 
myyneet riistäjäainekset, kansasta irtaantuneet heittiöt, 
menivät valkosuomalaisten herrojen palvelukseen.

Karjalan kansa tuli jo silloin kokemuksesta tuntemaan, 
että »suur-Suomi» on pieni, mutta ahne ja suurikitainen 
peto, joka on valmis nielemään kaikki luonnonrikkautem
me ja ennen kaikkea »vihreän kultamme».

Silloin tuon pedon oli pakko luopua väliaikaisesti anas- 
tusyrityksistään. Mutta suunnitelmistaan se ei kuitenkaan 
luopunut.

Sellaiset ovat Suomen hallitusherrain neuvostovastaisen 
kansalliskiihkoihin alkujuuret. Tämä kansalliskiihkoilu on 
alusta alkaen ollut ytimeltään fasistista lajiperää.

n
SUOMEN VALJASTAMINEN SAKSAN IMPERIALISMIN 

SOTA VANKKURIEN ETEEN

1. Taloudelliset siteet

Suomen valjastaminen Saksan imperialismin sotavank- 
kurien eteen oli pitkäaikainen työ, jota monien vuosien 
kuluessa valmisteltiin kytkemällä Suomi Saksaan taloudel
lisin ja poliittisin sitein.
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Aina siitä lähtien kun Suomen valtio sai riippumatto
muuden, maan vallanpitäjät ehkäisivät kauppasuhteiden 
kehittymistä Neuvostoliittoon, vaikka Suomen kansanta
louden edut selvästi vaativat mitä laajinta tavaranvaihdon 
kehittämistä itäisen naapurimaan kanssa.

Ennen Lokakuun vallankumousta Venäjän markkinat 
olivat ensi sijalla Suomen ulkomaankaupassa. Suomi toi 
Venäjältä viljaa, kivihiiltä, naftaa ja  erilaisia raaka-ainei
ta. Venäjälle meni kolmannes Suomen koko viennistä. 
Kaikki maasta ulosvietävä paperi myytiin Venäjälle ja  Suo
men metalliteollisuus kehittyi samaten pääasiassa Venäjän 
tilausten varassa.

Vielä suurempi merkitys Suomen kannalta olisi voinut 
olla tavaranvaihdon kehittämisellä Neuvostoliiton kanssa 
vuoden 1917 jälkeen. Jos Suomi olisi pitänyt yllä täysin 
normaaleja, ystävällisiä naapuruussuhteita Neuvostoliit
toon, olisi Neuvostoliitto epäilemättä voinut ostaa vähin
tään kaksi kolmasosaa sen vientitavaroista ja myydä Suo
melle edullisilla ehdoilla ainakin neljä viidesosaa kaikista 
sen tarvitsemista tuontitavaroista. On täysin selvää, että 
noin laajalla tavaranvaihdolla Neuvostoliiton ja Suomen 
kesken olisi ollut valtava merkitys Suomen kansantalouden 
kehitykselle. Mutta Suomen hallitseva rahavalta ei lähtenyt 
tälle tielle, koska siitä olisi ollut jonkin verran hyötyä myös 
Neuvostoliitolle. Pysyen härkäpäisesti neuvostovastaisessa 
asenteessaan se piti parempana ylipäänsä jarruttaa kaupan 
kehittymistä Neuvostoliiton suuntaan, minkä johdosta tä
mä kaupankäynti pysyi vuodesta vuoteen mitättömän vä
häisenä (korkeintaan 2—3 prosenttia Suomen ulkomaankau
pasta). Suuren neuvostomaan taloudellinen kehitys sujui 
tietenkin helposti ilman kaupankäyntiäkin Suomen kapi
talistien kanssa, mutta Suomelle tuo jarrutus kävi melko 
kalliiksi.

Vastiketta Venäjän markkinoiden menettämisestä Suo
men rahavalta etsi ennen kaikkea Saksasta. Mutta mitenkäs 
kävi?

Ensinnäkin saksalaiset vaativat maksuksi Suomen vasta
vallankumoukselle antamastaan sotilaallisesta avusta Suo
men alistamista imperialistisen Saksan riippuvuuteen niin 
taloudellisessa kuin valtiollisessakin suhteessa. He suostui
vat 1918 lähettämään saksalaisia sotajoukkoja Suomeen 
pyövelinvirkaan vasta sen jälkeen, kun Berliinissä oli Suo
men nimessä allekirjoitettu orjuuttava kauppa- ja rauhan
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sopimus. Sellaisetkin vanhoilliset porvarilliset historioitsi
jat kuin Schybergson myönsivät, ettei tuota sopimusta 
voinut pitää muuna kuin kiristyksenä, joka »teki Suomen 
poliittisessa ja taloudellisessa suhteessa riippuvaiseksi Sak
sasta». Ainoastaan sitten puolen vuoden kuluttua seurannut 
Saksan imperialismin tappio maailmansodassa vapautti 
Suomen tuosta orjuuttavasta sopimuksesta.

Toiseksi myyntimarkkinain hakeminen Saksasta Suo
men vientitavaroille oli seuranneella kaudella tuloksetonta. 
Sen sijaan, että Suomen vienti Saksaan olisi lisääntynyt, se 
päinvastoin supistui verrattuna sodan edelliseen kauteen. 
Suomeen taas tuli tulvimalla saksalaisia tavaroita, jotka 
olivat suurimmaksi osaksi aivan tarpeettomia Suomen 
kansantalouden kehitykselle. Niinpä v. 1929 saksalaisten 
tavaroiden osuus nousi 38 prosenttiin Suomen koko tuon
nista, kun taas suomalaisten tavarain vienti Saksaan teki 
ainoastaan 14 prosenttia Suomen viennistä.

Siis Saksan kapitalistit myivät Suomeen mielellään ja 
paljon, mutta eivät halunneet ostaa Suomesta. Tämä syn
nytti tietenkin lisävaikeuksia Suomen teollisuuden kehityk
selle. Saksan kilpailusta ja  ulkomaisten myyntimarkkinain 
täydellisestä puuttumisesta kärsi erikoisesti koneenraken- 
nusteollisuus. Puutavaran, paperin ja selluloosan menekkiä 
varten löysi Suomi vaivoin ostajia etäisistä maista — aina 
Amerikasta asti, mutta koneita ei Amerikka tietenkään ru
vennut Suomesta ostamaan.

Näin ollen Suomi muuttui pääasiassa Saksan menekki- 
alueeksi. Siitä hyötyivät Saksan kapitalistit, jotka lypsivät 
Suomea kuin lehmäänsä. Suomen tuontikauppiaat eivät 
myöskään jääneet vaille voitto-osuuttaan. Mutta kaikki tä
mä tapahtui Suomen kansan kustannuksella, Suomen kan
santalouden etujen vahingoksi. Asiassa mentiin järjettö
myyksiin asti. Kun Suomen oli pakko hankkia viljaa ulko
mailta, niin haluamatta ostaa sitä Neuvostoliitosta se osti 
yhteen aikaan Neuvostoliiton vientiviljaa Saksasta maksa
malla 50 Saksan penniä ylihintaa jokaiselta kilolta ja antoi 
tietenkin suomalaisten kauppiaiden kiskoa kaikki kustan
nukset ja voitot Suomen kuluttajilta. Ilmeisen kuvaava ta
loudellinen ilmaus Suomen rahavaltiaiden tylsämielisestä 
neuvostovastaisesta vihanpidosta!
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2. Poliittiset siteet

Varmentaakseen Suomen riippuvaisuutta Saksasta vaati 
Saksan hallitus 1918, että eräs Saksan prinsseistä (keisari 
Wilhelmin lanko) julistettaisiin Suomen kuninkaaksi. Suo
men eduskunnassa riideltiin tuosta kysymyksestä puoleen 
ja toiseen, mutta lokakuun 9. pnä eduskunnan enemmistö 
valitsi tuon Saksan imperialismin edustajan »Suomen ja 
Karjalan kuninkaaksi». Vastaleivottu »kuningas» oli jo 
Helsingin sataman edustalla saapumassa nöyrien alamais- 
tensa luo, kun tuli tieto Saksan joukkojen antautumisesta 
länsirintamalla. Tuo tieto maksoi hänelle Suomen »kruu
nun». »Kuninkaan» oli niine hyvineen palattava takaisin 
samalla laivalla.

Tämän jälkeen pysyivät Suomen ja  Saksan poliittiset 
suhteet kymmenisen vuotta enemmän tai vähemmän »pla
tonisina». Porvarillis-demokraattinen Saksa, jolla oli yllin 
kyllin tekemistä sisäisissä asioissaan, ei voinut olla erikoi
sena tukena Suomen taantumukselle. Sitä paitsi ei Suomen 
taantumuksellisia lainkaan miellyttänyt Saksan silloinen 
sisäpoliittinen valtakomento. Vaikka Saksassakin monessa 
suhteessa vainottiin vallankumouksellisia työläisiä, ei siellä 
kuitenkaan vallinnut sellainen laittomuus eikä sellainen 
poliisi- ja  lahtarikomento kuin Suomessa. Kommunistisella 
puolueella oli Saksassa mahdollisuus toimia julkisesti eikä 
parlamentaarista järjestelmää törkeästi rikottu. Suomessa 
taas kommunistinen puolue oli kaiken aikaa kiellettynä, ja 
kaikki kommunistit, jotka poliisi sai kiinni, tuomittiin van
keuteen ja  useinkin heitä pahoinpideltiin julmasti ohranan 
komeroissa. Sitä paitsi vainottiin muitakin kuin kommu
nisteja. Kommunismille myötämielinen joukkopuolue, So
sialistinen Työväenpuolue, joka perustettiin 1920 Suomen 
Sosialidemokraattisen Puolueen jakaantuessa kahtia, hajo
tettiin 1923, kaikki sen sanomalehdet lakkautettiin ja sa
toja aktiivisia toimihenkilöitä vangittiin, niiden joukossa 
myös monta eduskunnan jäsentä. On ymmärrettävää, että 
noin taantumuksellisen valtakomennon kannattajat pitivät 
sellaistakin poliisivoimin rajoitettua parlamentaarista »va
pautta» kuin Saksassa huonona esimerkkinä Suomen kan
salle.

Mutta kun Hitlerin fasistiliike sai Saksassa tuulta sii
piensä alle, toisin sanoen kun saksalaiset suurkapitalistit 
(Thyssen ym.) alkoivat rahoittaa Hitlerin rosvokoplaa ja
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se sai hankittua aseita ja laajempaa kannatusta, niin silloin 
Suomenkin lahtarit ottivat yhteyden hitleriläisiin, ensin 
salaisesti, sitten julkisesti. Saksan fasistiliikettä alettiin Suo
messa tehdä laajalti tunnetuksi, varsinkin suojeluskunta
laisten, ylioppilaiden ja  maalaisporvariston keskuudessa, 
ja pian sen jälkeen perustettiin Suomeen erikoinen hitleri- 
läisyyden alaosasto, niin sanottu lapuanliike.

Tämän fasistijärjestön ydinjoukon muodostivat pohjois
suomessa riehunut Lapualle pesiytynyt lahtarisakki ja Hel
singissä toiminut »Akateeminen Karjala-Seura», jonka kan
salliskiihkoinen yllytys tähtäsi Neuvosto-Karjalan anasta
miseen. Se seikka, että nuo itsessään pienet, joukkovaiku- 
tusta vailla olleet fasistiryhmät saivat nopeasti syntymään 
verrattain voimakkaan fasistisen ryntäyksen Suomessa, joh
tui ennen kaikkea kahdesta asianhaarasta.

Ensinnäkin fasistiliikkeen kehitystä edisti sellaisen vah
van vastavallankumouksellisen järjestön kuin suojeluskun
tien olemassaolo Suomessa. Ensimmäiset suojeluskunnat 
perustettiin vuonna 1905 aseellista taistelua varten Puna
kaartia vastaan. Vuonna 1918, vallankumouksen tappion 
jälkeen, vastavallankumoukselliset viranomaiset perustivat 
suojeluskuntia ei ainoastaan jokaiseen kaupunkiin ja  kir
konkylään, vaan myös kaikkiin syrjäkyliinkin. Siten syn
tyi sotilaallistettu järjestö, itse asiassa santarmisto, mutta 
tavallista paljon laajemmalla pohjalla. Siihen kuuluivat ei 
ainoastaan päällikköinä toimineet ammattiupseerit, vaan 
myös yli 100 000 aseistettua rivimiestä ja alikomentajaa, 
jotka tavallisten tointensa ohella häärivät suojeluskunta- 
hommissa. Hallituksen poliisivoimain ja ohranain rinnalla 
pitivät suojeluskunnat Suomessa taantumuksellisen porva
riston puolesta alituista huolta työtätekevän väestön terro- 
risoimisesta. Luonnollisesti tuollaisessa vastavallankumouk
sellisessa järjestössä fasistiliike löysi sekä hedelmällisen 
poliittisen maaperän että myös valmiin aseellisen perustan. 
Kaikki lapuanliikkeen osanottajat, ylipäänsä kaikki Suo
men fasistit ovat kuuluneet ja  kuuluvat suojeluskuntiin 
joko päällikköinä tai rivimiehinä.

Toiseksi 1929 puhjennut maailman talouspula aiheutti 
Suomen rahavallalle niin suuria vaikeuksia, että se päätti 
järjestää terroristisen fasistiryntäyksen sälyttääkseen pulan 
rasitukset työväenluokan ja talonpoikaiston harteille.

Puutavaran vienti Suomesta, joka 1928 käsitti puoli
toista miljoonaa standarttia, supistui kahtena seuraavana
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vuonna 600 000 standartilla. Samaan aikaan aleni kuto- 
mateollisuuden tuotanto 30 prosentilla ja metalliteollisuu
den tuotanto 40 prosentilla. Tämä merkitsi Suomen suur- 
kapitalistien voittojen tuntuvaa supistumista.

Syyllisenä näihin vaikeuksiinsa eivät maan rahavaltiaat 
tietenkään pitäneet kapitalistista järjestelmää eikä maail
man talouspulaa, vaan Suomen työläisiä, jotka eivät halun
neet suostua työpalkkojen alentamiseen. He syyttivät myös 
neuvostohallitusta, joka myi kansainvälisillä markkinoilla 
laadultaan parempaa puutavaraa kuin suomalaiset vienti- 
liikkeet. Juuri noihin aikoihin (1929) neuvostohallitus tar
josi Suomen teollisuudenharjoittajille suuren jokialusten 
ja hinaajien rakennustilauksen. Mutta huolimatta työn 
puutteesta Suomen laivaveistämöillä Suomi ei ottanut vas
taan tuota varsin edullista tilausta, joka sitten meni Ruot
siin. Sen sijaan, että Suomen rahavalta olisi ryhtynyt ta
loudelliseen yhteistyöhön Neuvostoliiton kanssa, se nostat
ti sanomalehdissä raivokkaan neuvostovastaisen kamppai
lun ja  päätti mobilisoida lapualaiskonnat lyömään hajalle 
Suomen ammattijärjestöt ja kaikki vasemmistolaiset työ
väenjärjestöt.

Tämän hävitystyön suorittamiseksi Suomen armeijan 
yleisesikunta otti käsiinsä lapuanliikkeen johdon. Yleisesi
kunnan päälliköstä kenraali Walleniuksesta tuli fasistien 
joukkohulinan ja tihutöiden ylijärjestäjä. Helsingin suur- 
pankkien johtajat ottivat suorittaakseen »suomalaisten 
thyssenien» osuuden, so. lapualaishulinan rahoittamisen.

Vallankumouksellisella työväenliikkeellä oli siihen ai
kaan Suomessa verraten laaja joukkovaikutus. Kommunis
tien ja muiden luokkatietoisten työläisten yhteisrintama sai 
ammatillisessa liikkeessä vuosina 1924—1929 niin laajan 
kannatuksen, että sosialidemokraattinen puolue päätti vetää 
kannattajansa pois vanhasta Suomen Ammattijärjestöstä ja 
perustaa oman ammattijärjestönsä. Vain 10 000 henkeä siir
tyi sosialidemokraattiseen ammattijärjestöön, kun taas van
haan ammattijärjestöön jäi noin 90 000 henkeä. Sen ohella 
oli legaalisuuden eri muotoja hyväksi käyttäen perustettu 
myös poliittisia joukko järjestöjä proletaarisen yhteisrinta
man pohjalla. Hallituksen hajottaman Sosialistisen Työ
väenpuolueen tilalle perustettiin Sosialistisen työväen ja 
pienviljelijäin vaaliliitto, joka sai eduskuntavaaleissa 23 
paikkaa. Vasemmistolaisella legaalisella työväenliikkeellä 
oli useita sanomalehtiä, jotka taistelivat hallituksen ja so



sialidemokraattisen puolueen taantumuksellista sisäpolitiik
kaa ja neuvostovastaista ulkopolitiikkaa vastaan.

Kesäkuussa 1930 alkoi koko maassa lapualaisten, suoje
luskuntalaisten ja ohranain rynnistys vasemmistolaista 
työväenliikettä vastaan. Sotahuutona oli »kommunismin 
hävittäminen». Fasistiroistot tuhosivat sanomalehtien kirja
painoja ja työväenjärjestöjen huoneistoja, kaappasivat sato
ja sosialistisen liikkeen aktiivisimpia työntekijöitä ja am
mattijärjestöjen luottamusmiehiä, pahoinpitelivät ja 
häpäisivät heitä, murhasivat useita ja kuljettivat toisia 
maan itärajalle ja heittivät Neuvostoliiton puolelle. Edus
kunnan vasemmistoedustajat — Sosialistisen työväen ja 
pienviljelijäin eduskuntaryhmän jäsenet — vangittiin ja 
tuomittiin moniksi vuosiksi vankeuteen. Fasistikonnien on
nistui kaapata kynsiinsä myös monia maanalaisen kommu
nistipuolueen jäseniä; enin osa heidän uhreistaan oli kui
tenkin legaalisen työväenliikkeen toimihenkilöitä, vasem- 
mistososialisteja, työväen yhteisrintaman kannattajia.

Fasistihulinan yhteydessä hallitus hajotti maan koko 
vanhan ammattijärjestön. Tämä olikin hallitsevan taantu
muksellisen rahavallan välittömänä päätarkoituksena. Kaik
kialla maassa riehuvan fasistiterrorin oloissa se saattoi nyt 
toimeenpanna jyrkän palkkojen alennuksen kaikilla teolli
suusaloilla. Useimmilla aloilla laskivat Suomen työläisten 
palkat viidelläkymmenellä ja muutamilla paikkakunnilla 
kuudellakymmenelläkin prosentilla. Suomen rahavalta hyö
tyi satoja miljoonia markkoja fasistiterrorin avulla vuonna 
1930.

Samaan aikaan suoritettiin taloudellinen hyökkäys ta
lonpoikaisjoukkojen elintason alentamiseksi: kaikkien ta
varain hintoja, mitä talonpoikaisväki joutui ostamaan, ko
rotettiin huikeasti, pankit kieltäytyivät myöntämästä talon
pojille lykkäystä velkojen ja korkojen maksussa, sahateolli
suuden harjoittajain yhtymä pudotti rutosti talonpojilta os
tettavan metsän hintoja. Tällaiset toimenpiteet jouduttivat 
suuresti talonpoikaiston köyhtymistä; vuosina 1930—1933 
joutui tuhansia talonpoikaistaloja huutokaupalla myytä
väksi.

Täytettyään hallitsevan rahavallan antaman pyövelin- 
tehtävän yrittivät lapualaisfasistit 1932 kaapata vallan kä
siinsä. Mutta heidän lavastamansa »kapina» tuli hallituksen 
toimesta tukahdutetuksi ilman ainoatakaan laukausta. Tä
mä osoitti silminnähtävästi, että Suomen fasistit olivat voi
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makkaita vain silloin, kim he toimivat hallitsevan rahaval
lan käskystä, kun taas toimiessaan ilman sen suostumusta 
he osoittautuivat aivan avuttomiksi. Tämän jälkeen lapua
lainen fasistipuolue muutti nimensä IKLrksi (»Isänmaalli
seksi Kansanliikkeeksi») ja  alkoi osallistua eduskuntavaalei
hin ensin yhdessä kokoomuspuolueen kanssa, mutta sitten 
erikseen. Eduskunnassa samaten, kuin eduskunnan ulko
puolellakin IKL on tehnyt hajotustyötä kaikkien parlamen
tarismin jätteiden hävittämiseksi, vaatien täydellisen fasis- 
tidiktatuurin pystyttämistä.

IKL ei ole koskaan salannut läheistä poliittista yhteyt
tään Saksan fasismiin. Saksan fasismin »viides kolonna» 
Suomessa on tietenkin laajempi kuin IKL. Mutta tämä puo
lue on Saksan hitleriläispuolueen suoranainen haaraosasto 
Suomessa. Ei siinä kyllin, että se propagoi ahkerasti Sak
san fasismin ohjelmatavoitteita ja  matki hitleriläisten ros- 
vomaisia menettelytapoja; uiko- ja  sotapolitiikan alalla se 
pyrki kaikin tavoin palvelemaan Saksan imperialismin pyy
teitä Suomen vetämiseksi mukaan Hitlerin valmistelemiin 
sotaseikkailuihin, joiden tarkoituksena oli maailmanherruu
den valloittaminen. On itsestään selvää, että IKL harjoitti 
hillitöntä Neuvostoliiton parjausta. Se vaati julkisesti Neu
vostoliiton alueiden anastamista (»aina Uralille asti», vielä
pä »Jeniseille saakka») ja »suur-Suomen» luomista.

3. Neuvostovastaisen sodan valmistein

Suomen hallitsevat piirit käyttivät myöhemminkin, vuo
sina 1933—1939, fasistista IKL:ää poliittisena hyökkäyspus- 
kurinaan, mutta eivät kuitenkaan antaneet hallitusohjak- 
sia sen käsiin, koska eivät kaikissa suhteissa hyväksyneet 
sen edustamia poliittisia katsantokantoja. Sisäpolitiikassa 
taantumuksellinen rahavalta kyllä pyrki muovaamaan hal- 
lituskomennon yhä enemmän fasistiseksi, mutta se ei tunte
nut nyt olevansa minkään äkkijyrkän vallankeikauksen tar
peessa, jollaista IKL:n fasistipukarit vaativat. Hitlerin pääs
tyä valtaan Saksassa Suomen rahavaltiaat orientoituivat ul
kopolitiikassa kiinteään yhteistoimintaan Hitlerin hallituk
sen kanssa, kuitenkaan luopumatta tällaisesta yhteistoimin
nasta Englannin ja Ranskan silloisten hallitusten kanssa, 
sillä Suomen valtakopla ei halunnut nojata yksinomaan 
Saksaan, niin kuin Hitlerin kätyriryhmä IKL vaati.
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Suomen taantumuksellisen rahavallan pääpuolueena oli 
kokoomuspuolue. Sen johdossa olivat sysimustat taantu
mukselliset, kuten Svinhufvud, Walden, Linkomies ym., 
jotka jo vuonna 1918 yhdessä Saksan imperialistien kanssa 
vuodattivat Suomen työtätekevien verta. Vaikka kokoomus
puolue ei koskaan ole saanut laajaa kannatusta vaaleissa, 
on se silti aina pelannut johtavaa osaa niin eduskunnassa 
kuin hallituksessakin käyttämällä taitavasti apunaan vaiku
tusvaltaisia asiamiehiä, joita sillä on ollut muissa hallitus
puolueissa, esim. maalaisliitossa Kallio, Reinikka ym., edis
tyspuolueessa Ryti, Kivimäki, Erkko ym., ruotsalaisessa puo
lueessa Procopö, Witting, Ramsay ym., sosialidemokraatti
sessa puolueessa Tanner, Salovaara ym. Noiden poliittisten 
asiamiestensä ja IKL:n avulla on kokoomuspuolue voinut 
järjestelmällisesti ajaa läpi maan fasisoimispolitiikkaansa 
sekä eduskunnassa (useita aitofasistisia lakeja säätämällä) 
että hallituksessa riippumatta siitä, minkälainen puolueko- 
koonpano on hallituksella kulloinkin ollut.

Mutta sittemmin lapualaismielivalta ja se ilmeinen fa- 
sisoimispolitiikka, jota presidentti Svinhufvud hallitukses
sa istuvine apureineen ajoi (eritoten pääministeri Kivimäen 
avulla, joka on nykyään Suomen lähettiläänä Berliinissä), 
herättivät suuttumusta laajoissa työtätekevissä joukoissa. 
Nämä joukot olivat jo muutenkin tyytymättömiä kurjien 
työpalkkojen, tavattoman laajan työttömyyden ja hallitse
van rahavallan harjoittaman talonpoikien köyhdyttämispo- 
litiikan vuoksi. Lisäksi herätti kansassa kasvavaa levotto
muutta fasisti-Saksan sotaisa aggressiivisuus Keski-Euroo- 
passa ja Suomen vallanpitäjien läheinen yhteys hitleriläi- 
siin imperialisteihin. Maanalainen Suomen Kommunistinen 
Puolue, toinnuttuaan vuoden 1930 fasistiliikkeen iskuista, 
hankki taistelullaan fasismia ja pääoman hyökkäystä vas
taan jälleen laajan vaikutuksen joukoissa. Kehottamalla 
työväenjoukkoja proletaarisen yhteisrintaman merkeissä 
liittymään sosialidemokraattisiin ammattiyhdistyksiin (ai- 
noihin legaalisiin ammattiyhdistyksiin maassa) kommunisti
nen puolue sai aikaan sen, että useimmista ammatillisista 
perusjärjestöistä tuli taloudellisen luokkataistelun elimiä, 
jotka tämän tästä järjestivät lakkoja sosialidemokraattis
ten toimitsijain kielloista huolimatta. Sosialidemokraatti
sen puolueen riveissä muodostui vasemmistosiipi (Mauri 
Ryömä ym.), joka oli työväenluokan yhteisrintaman kan
nalla ja taisteli Tannerin taantumuksellista koplaa vastaan.
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Fasisminvastaisen laajan kansanrintaman muodostamisek
si kommunistinen puolue järjesti useita menestyksellisiä 
kamppailuja, jotka saivat joukoissa paljon kannatusta, 
kuten esim. kamppailu valtiollisten vankien puolesta ja 
kuolemantuomioiden täytäntöönpanemista vastaan.

Laajojen työtätekevien joukkojen fasisminvastainen 
henki aiheutti tilapäistä horjuntaa sellaistenkin hallitus
puolueiden kuin maalaisliiton ja edistyspuolueen riveissä. 
Svinhufvudin valitsemista uudelleen presidentiksi kannat
taneet jäivät vuoden 1936 presidentinvaaleissa vähemmis
töön. Tämä oli ainoa tapaus, jolloin toisten hallituspuoluei
den riveissä olleet kokoomuspuolueen asiamiehetkin kiel
täytyivät tottelemasta kokoomuspuolueen johtoa, peläten 
menettävänsä kaiken vaikutuksensa joukkoihin. Tosin vali
tuksi tullut mies oli myös taantumuksellisen rahavallan 
asiamiehiä: Kallio maalaisliitosta. Mutta tässä kysymyksessä 
syntyneen erimielisyyden takia kokoomuspuolue ei kuiten
kaan lähiaikoina voinut entiseen tapaan kiihdyttää maan 
sisäisen valtakomennon fasisoimista.

Sitä vastoin Suomen uiko- ja sotapolitiikan suunta ei 
uuden presidentin valitsemisesta muuttunut vähääkään.

Kommunistit ja  muut fasismin vastustajat varoittivat 
useasti kansaa fasisti-Saksan imperialistisista pyrkimyksistä, 
varoittivat sodanvaarasta niiden juonien seurauksena, joita 
Suomen sotilasviranomaiset ja IKL punoivat kulissien ta
kana yhdessä Saksan fasistien kanssa; he vaativat muutta
maan ulkopolitiikan suuntaa pystyttämällä vilpittömät, ys
tävälliset suhteet Neuvostoliittoon. Mutta sillä ei ollut 
vähäistäkään vaikutusta hallitukseen. Osoittautui jälleen, 
kuten niin monesti ennenkin, että riippumatta hallituksen 
persoonallisesta kokoonpanosta rahavaltaisen Suomen ulko- 
ja sotapolitiikka pysyi yhtä vihamielisellä neuvostovastaisel
la kannalla.

Hallitsevan rahavallan sosialidemokraattiset kätyrit 
koettivat tekopyhissä puheissaan ja kirjoituksissaan usko
tella, että Suomen hallituksen politiikka muka erosi perin
pohjin IKL:n harjoittamasta neuvostovastaisesta politiikas
ta. He jankuttivat, että Suomessa vain jotkut »edesvastuut
tomat ainekset», erinäiset »hourupäiset seikkailijat», joilla 
ei ole minkäänlaista vaikutusta, olivat Neuvostoliittoa vas
taan tähdätyn vihamielisyyden ja sotahankkeiden kannatta
jia, kun taas Suomen »vastuunalaisissa piireissä» ei muka 
kukaan hyväksynyt heidän neuvostovastaisuuttaan eikä
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muuta ajatellutkaan kuin rauhallisten ja hyvien naapuruus
suhteiden säilyttämistä neuvostomaahan. Se oli ilmeistä val
hetta. Suomen »vastuunalaisten» ja  »edesvastuuttomien» 
piirien politiikka Neuvostoliiton suhteen oli aivan yhtä vi
hamielistä ja aggressiivista. Erotus oli vain siinä, että ne 
»vastuunalaiset» eivät huutaneet julki neuvostovastaisia so- 
tahankkeitaan, vaan toimivat pontevasti sodan valmistele
miseksi.

Siinä tarkoituksessa oli Suomen armeijan yleisesikunta 
alkanut toimia kuumeisella kureella mitä läheisimmässä 
yhteistyössä Saksan yleisesikunnan ja  muiden ulkomaisten 
»ammattimiesten» kanssa. Varsinkin 1937 havaittiin Hitler- 
Saksan kaikenlaisten korkea- ja alempiarvoisten lähettien 
vierailevan ahkerasti Helsingissä. Kun joku suomalainen 
lausui julki pelkonsa sen johdosta, että saksalaiset urkki
jat saavat vapaasti osallistua Suomen armeijan asioihin, 
niin eräs kokoomuspuolueen lehti sanoi suoraan: »Saksa
laisilta meillä ei ole mitään sotasalaisuuksia.»

Yleisesikunnan sotavalmistelut eivät rajoittuneet pelkäs
tään Suomen armeijan aseistuksen vahvistamiseen ja maan 
sotateollisuuden kehittämiseen. Suomessa rakennettiin esim. 
lentokenttiä kymmenen kertaa enemmän kuin tarvittiin 
Suomen armeijan ilmavoimia varten (niistä yli 40 suurta 
lentokenttää, jotka enimmäkseen sijaitsivat pitkin Neuvos
toliiton rajaa). Itä-Suomeen rakennettiin strategisia maan
teitä ja rautateitä, jotka johtivat Neuvostoliiton rajalle. Ja 
ennen kaikkea Karjalan kannakselle rakennettiin saksa
laisten ja muiden ulkomaalaisten asiantuntijain johdolla sa
toja lujia varustuksia, joiden tarkoituksena oli muodostua 
astinlaudaksi, jolta voisi alkaa yllätyshyökkäyksen Lenin
gradia vastaan. Tämän niin sanotun Mannerheimin linjan 
varustuksia tarkastamaan saapui Suomeen vuoden 1939 ke
sällä Saksan armeijan yleisesikunnan päällikkö kenraali 
Halder.

Vuoden 1939 syksyyn mennessä oli Suomesta ja ennen 
kaikkea Karjalan kannaksesta jo tehty valmis sotilaallinen 
tukikohta Neuvostoliiton kimppuun hyökkäämistä varten.

Sotasuunnitelmissaan Suomen vallanpitäjät perustivat 
laskelmansa ensi kädessä Saksan hyökkäykseen Neuvosto
liittoa vastaan, mutta ei yksinomaan Saksan. He odottivat 
Saksan, Puolan ja eräiden muiden valtioiden aloittavan yh
dessä neuvostovastaisen sodan, jota Englannin ja Ranskan 
hallitukset kannattaisivat tai johon ne osallistuisivat. Var
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sinkin siitä lähtien, kun Hitler, Chamberlain ja Daladier 
Munchenissä tekivät sopimuksen (syksyllä 1938), olivat Suo
men hallitusherrat vakuuttuneita, että juuri tuollainen sota 
oli tulossa ja valmistautuivat pontevasti ottamaan siihen 
osaa.

Syksyllä 1939 kävikin toisin: Saksa hyökkäsi Puolan 
kimppuun ja alkoi Saksan sota Englantia ja Ranskaa vas
taan.

Eurooppalaisen suursodan muodostamassa tilanteessa 
piili vaaroja myös Neuvostoliitolle, eikä neuvostohallitus 
saattanut olla huolehtimatta neuvostovaltion eurooppalais
ten rajojen turvallisuuden lujittamisesta. Erittäin epävar
maa oli tietenkin Leningradin turvallisuus Suomen rajan 
läheisyydessä, sillä neuvostovastaisen kansalliskiihkon rii
vaamat Suomen viranomaiset olivat tykinkantaman päähän 
Leningradista rakentaneet tukikohdan imperialistien hyök
käykselle sitä vastaan.

Niinpä neuvostohallitus ehdottikin Suomelle rajan siir
tämistä Karjalan kannaksella jonkin verran kauemmaksi, 
ja korvaukseksi Suomi olisi saanut huomattavasti suurem
man alueen toisesta paikasta. Mutta Suomen hallitus ei ha
lunnut vähääkään luopua aggressiivisesta kannastaan ja  hyl- 
käsi tuon ehdotuksen, katkaisi neuvottelut, saattoi tosiasi
assa voimaan sotatilan maassa ja provosoi julkeasti sodan.

Kaikki muistavat vielä talvisodan kulun. Huolimatta 
Suomen lukuisten rautabctonilinnakkeiden lujuudesta Kar
jalan kannaksella uljaan Punaisen Armeijan joukko-osastot 
murskasivat verrattain lyhyessä ajassa Mannerheimin lin
jan ja tuottivat Suomen armeijalle ratkaisevan tappion. 
Tämä Suomen vallanpitäjille odottamaton käänne sodan ku
lussa pakotti heidät kiireesti kääntymään neuvostohallituk
sen puoleen ja pyytämään sen suostumusta rauhan solmi
miseen.

Tästä sodasta oli aivan päinvastainen tulos kuin mitä 
Suomen vallanpitäjät olivat taas kerran yrittäneet asevoi
malla saavuttaa: ei Neuvosto-Karjalan liittäminen valko- 
Suomeen, vaan Suomen Karjalan vapauttaminen Suomen 
raharuhtinaiden vallasta ja liittäminen Neuvosto-Karjalaan, 
joka sen jälkeen muutettiin Karjalais-Suomalaiseksi Neu
vosto-Liittotasavallaksi.

Joku muu vihollinen olisi kai noin ankarasta läksytyk- 
sestä tullut järkiinsä. Mutta Suomen hallitus menetti lopun
kin järkensä. Tosin ulkonaisesti se oli silloin olevinaan lo



jaali vakuuttaen tahtovansa aina säilyttää ystävälliset 
suhteet Neuvostoliittoon. Rauhansopimuksessa se sitoutui 
juhlallisesti pysymään erossa kaikista hyökkäyshankkeista 
Neuvostoliittoa vastaan ja olemaan osallistumatta mihin
kään Neuvostoliitolle vihamielisiin liittoumiin. Mutta tuskin 
oli muste, jolla Suomen hallituksen edustajat allekirjoitti
vat rauhansopimuksen maaliskuun 12. pnä 1940, ehtinyt 
kuivaa, kun he alkoivat kulissien takana etsiä takaporttia, 
jonka kautta pääsisivät yhtymään imperialistien neuvosto
vastaiseen sotaliittoon.

4. Suomen yhtyminen Hitlerin sotaan

Vuosien 1939—1940 sodan aikana onnistui Suomen halli
tuksen halvaannuttaa kaikenlainen joukkovastustus tietois
ten työläisten taholta, jotka pitivät neuvostovastaista so
taa rikoksena ja toivoivat Punaisen Armeijan voittoa. Suo
men Kommunistisen Puolueen Keskuskomitea kehotti kan
saa nousemaan kapinaan rikollista hallitusta vastaan, ja 
Itä-Suomessa muodostettiin kapinahallitus, väliaikainen 
Suomen Kansanhallitus kansanvaltaisen toimintaohjelman 
pohjalla. Nykyään on vielä selvempää kuin siihen aikaan, 
miten suunnattomilta onnettomuuksilta Suomen kansa olisi 
välttynyt, jos se olisi silloin kannattanut meidän Kansan
hallituksemme ohjelmaa. Mutta Suomen vallanpitäjät yh
dessä sosialidemokraattisten palkkarenkiensä kanssa saivat 
raivokkaan terrorin ja  korvia vihlovan kansalliskiihkoisen 
ulvonnan avulla tukahdutetuksi alkuunsa sodanvastaisen 
kansanvaltaisen liikkeen maassa ja eristetyksi sen kannat
tajat.

Heti sodan päätyttyä, kun hallitusvallan terrori oli tila
päisesti jonkin verran laimentunut, kajahti maassa siihen 
asti tukahdutettuna ollut työtätekevien joukkojen ääni sota- 
hallitusta ja neuvostovastaista kansalliskiihkoa vastaan. 
Keväällä vuonna 1940 perustettu Suomen-Neuvostoliiton 
rauhan ja ystävyyden seura kasvoi parin kolmen kuukau
den kuluessa suureksi joukkojärjestöksi, johon kuului jo 
saman vuoden syksyllä 50—60 tuhatta jäsentä, samaan 
aikaan kun sosialidemokraattiseen puolueeseen (maan suu
rimpaan puolueeseen) kuului vain 25 tuhatta jäsentä. Tämän 
seuran sanomalehti »Kansan Sanomat» sai 27 tuhatta tilaa
jaa, kun samaan aikaan sosialidemokraattisen puolueen
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pää-äänenkannattajan painos laski 25 tuhannesta 9 tuhan
teen. Seura ja sen lehti kävivät aktiivista taistelua vilpit
tömän rauhanpolitiikan puolesta ja ystävällisten suhteiden 
solmimiseksi Neuvostoliiton kanssa.

Tämän kysymyksen pohjalla tapahtui Suomen sosia
lidemokraattisen puolueen riveissä uusi hajaannus; ei 
ainoastaan vasen siipi, jonka johtohenkilöt oli jo ennen so
taa erotettu sosialidemokraattisesta puolueesta, vaan myös 
tuon puolueen entisen keskustankin eduskuntamiehet 
(Wiik, Räisänen ym.) ryhtyivät avoimeen taisteluun kan
salliskiihkoista puoluejohtoa, ministeri Tannerin katalaa 
petturikoplaa vastaan.

Elo- ja syyskuussa 1940 Suomen hallitus pani liikkeel
le kaikki poliisivoimat ja ryntäsi Suomen ja Neuvostoliiton 
välisen rauhan ja ystävyyden seuran kimppuun, hajotti sen 
järjestöt ja palautti maahan kiivaan sota-ajan terrorin. Oli 
ilmeistä, että hallitseva rahavalta oli jälleen löytänyt itsel
leen ulkomaista tukea, jonka turvin se uskalsi iskeä kyn
tensä kansan vastustusliikkeeseen. Tuon turvan se oli jäl
leen saanut Saksan imperialismista.

Suomen Neuvostoliittoa vastaan käymän talvisodan ai
kana olivat fasisti-Saksan kädet sidotut, joten se ei uskal
tanut puuttua asiaan. Mutta heti kun Hitler löi Ranskan 
kesällä 1940, hän teki salaliiton Suomen vallanpitäjien 
kanssa. Kuten myöhemmin kävi selville, se oli sopimus 
yhteisen sotilaallisen neuvostovastaisen hyökkäyksen val
mistelusta.

Jo syksyllä 1940 alkoi saksalaisen sotaväen siirto Suo
meen, ja sittemmin keskitettiin Suomen alueelle useita sak
salaisia divisioonia hyökkäysvaunuineen, ilmavoimineen, 
tykistöineen ja muine varustuksineen.

Samoihin aikoihin talvella 1940—1941 alettiin Suomessa 
värvätä »varmoja» lahtaripoikia lähetettäväksi Saksaan, 
missä heistä piti muodostettaman niin sanottuja suomalai
sia SS-pataljoonia osallistumaan Saksan armeijan riveissä 
hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan. Kuten nyt on käy
nyt selville, Suomen hallitus piti silloin diplomaattisista 
syistä tarpeellisena säilyttää tuo miesten värväys ja lähet
täminen ehdottomasti salassa, minkä vuoksi se perusti Hel
sinkiin erikoistoimiston nimellä »Insinööritoimisto Ratas». 
Tämän toimiston kautta värvättiin eri puolilta Suomea yli 
10 000 suojeluskuntalaista ja muita samantapaisia aineksia, 
jotka vuoden 1941 kevätkuukausina lähetettiin Saksaan.
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(Sodan kuluessa on Punainen Armeija tavannut ja peiton - 
nut noita suojeluskuntalaispatalj oonia osaksi Neuvostolii
ton länsirintamalla, osaksi Pohjois-Kaukasiassa.)

Saksan ja Suomen yhteisen neuvostovastaisen sodan ko
ko valmistelu suoritettiin samaan aikaan, kun Saksan ja 
Suomen hallitus julkisuudessa vakuuttelivat olevansa eh
dottomasti uskollisia Neuvostoliiton kanssa solmimilleen so
pimuksille. Molemmat osoittautuivat yhtä valapattoiseksi.

Mutta Hitlerin suomalaisten kätyrien tekopyhä kaksi
naamaisuus löi pian itse fyyrerinkin ennätykset. Kun salaa 
suoritettujen sotavalmistelujen jälkeen seurasi Saksan ja 
Suomen yhteinen hyökkäys Neuvostoliiton kimppuun, niin 
hyökkäyksen alettua (kesäkuun 22. pnä 1941) Hitler ilmoit
ti erikoisen korostetusti, että kysymys on Saksan ja Suomen 
yhteisistä sotatoimista. Suomen hallitus ei kumonnut Hit
lerin lausuntoa, vaan tekeytyi sellaiseksi kuin ei olisi kuul
lutkaan tämän sanoja, ja alkoi väittää, että ei Suomi hyö
kännyt Neuvostoliiton kimppuun, vaan Neuvostoliitto hyök
käsi Suomen kimppuun. Ja kun Suomen hallitus aina tähän 
päivään asti levittää tuota valhetta, on tässä paikallaan 
muistuttaa mieliin seuraavat yleisesti tunnetut tosiasiat.

Ensiksi. Jo hyvän aikaa ennen Saksan hyökkäystä Neu
vostoliiton kimppuun Suomen hallitus toimeenpani yleisen 
reserviläisten (42 ikävuoteen asti) ja  moottoriajoneuvojen, 
hevosten yms. mobilisaation sekä lähetti paljon sotaväkeä 
itään, Neuvostoliiton rajalle.

Toiseksi. Muutamaa päivää ennen Neuvostoliiton-vas- 
taisen sodan alkamista Suomen hallitus vangitutti maan eri 
puolilla joukoittain Neuvostoliiton ystäviä, ensi sijassa kaik
ki ne työväenliikkeen aktiiviset toimihenkilöt, jotka poliisin 
tietojen mukaan olivat neuvostovastaisen sodan vastustajia.

Kolmanneksi. Kesäkuun 17., 18. ja  19. pnä Helsingin 
satamassa purettiin kiireellisesti Saksasta saapuneista sak
salaisista laivoista sotatarvikkeita, joiden joukossa oli myös 
tykkejä.

Neljänneksi. Jo kesäkuun 20. ja  21. pnä jonkin matkan 
päässä Neuvostoliiton rajalta olleet saksalaiset sotajoukot 
siirrettiin välittömästi rajalle hyökkäystä varten Neuvosto
liittoa vastaan.

Viidenneksi. Saksalaiset sotilashenkilöt ja suomalaiset 
poliisit murtautuivat kesäkuun 21. ja 22. päivän välisenä 
yönä Neuvostoliiton konsulinvirastoon Petsamossa. Konsu
laatti rosvottiin ja sen henkilökunta vietiin Kirkkoniemeen.
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Kuudenneksi. Kesäkuun 21. ja  22. päivän välisenä yönä 
teki suuri lentokoneryhmä Suomen alueelta ensimmäisen 
hyökkäysyrityksen Kronstadtiin. Kesäkuun 23. pnä Suomen 
alueelta nousseet lentokoneet yrittivät jälleen pommittaa 
Kronstadtia; yksi lentokone ammuttiin alas ja 4 saksalaista 
upseeria otettiin vangiksi.

Tämän jälkeen saksalaiset ja  suomalaiset jalkaväkijou- 
kot aloittivat monessa kohdin Suomen rajaa hyökkäyksen 
tunkeutuen Neuvostoliiton alueelle.

Kaikki nämä kiistattomat tosiasiat paljastavat täydelli
sesti Suomen hallituksen valheellisuuden sen koettaessa 
kieltää katalan rikoksensa, jonka se teki hyökkäämäl
lä yhdessä Saksan fasistien kanssa Neuvostoliiton kimp
puun.

Marraskuun 9. pnä 1941 pitämässään puheessa Hitler 
kerskui mihin kaikkiin toimenpiteisiin hän oli jo etukäteen 
ryhtynyt tehdäkseen Neuvostoliiton naapurimaista Neuvos- 
toliiton-vastaisia hyökkäystukikohtia ja  totesi jälleen, että 
jo ennen kesäkuun 22. päivää »Suomi oli ilmoittanut ole- 
vansa valmis lähtemään sotaan Saksan puolella». Kuunnel
lessaan tuota Hitlerin puhetta Suomen hallitus tekeytyi 
taaskin kuuroksi tunnustaen paljon merkitsevällä vaikene- 
misellaan sen tosiasian, että se oli vuoden 1940 toisella puo
liskolla ja vuoden 1941 ensi puoliskolla täydelleen pestau
tunut Saksan fasismin palvelukseen hartaaksi apuriksi sen 
imperialistisessa sotaseikkailussa.

Tämä merkitsi Suomen uiko- ja sotapolitiikan täydellis
tä siirtymistä IKL:n kotitekoisten »quislingien» kannalle. 
Aikaisemmin (vuosina 1933—1939) olivat vain nuo Saksan 
fasismin suoranaiset palkkakätyrit, joita silloin nimitettiin 
edesvastuuttomiksi ja  hourupäisiksi seikkailijoiksi, vaati
neet, että Suomen piti suuntautua yksinomaan Saksaan ja 
noudattaa kaikessa Hitlerin rosvokoplan tahtoa. Suomen 
»vastuunalainen» hallitus, joka silloin yritti seista yhtaikaa 
kahdessa veneessä — toisella jalalla saksalaisessa, toisella 
englantilais-ranskalaisessa, — hyppäsi nyt Hitlerin rosvo- 
alukseen, heittäytyi hänen jalkoihinsa ja myi maansa riippu
mattomuuden. Tuon hurjapäisen hypyn se teki Hitlerin 
käydessä sotaa maailmanherruudesta. Suomen hallitusher- 
roille itselleenkin oli siis selvää, että valjastaessaan maan
sa Hitler-Saksan sotavankkurien eteen he saattoivat Suo
men yhteentörmäykseen sekä Neuvostoliiton että myös Eng
lannin, Amerikan ja muiden vapautta rakastavien maiden
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kanssa. Tuollaisen tempauksen seikkailuluonne oli aivan 
ilmeinen. Mutta siitä huolimatta he antautuivat tähän seik
kailuun.

Mikä vei heiltä järjen? Nähtävästi vanhan raivohulluu
den uusi puuska, heitä kauan riivanneen neuvostovastaisen 
kansalliskiihkon puuska.

»Vihdoinkin on tullut otollinen tilaisuus!» ilakoivat Suo
men hallituksen äänenkannattajat sodan alussa omien har- 
hakuvitelmiensa lumoissa. Samassa hengessä saarnasi myös 
eduskunnan puhemies V. Hakkila, kun eduskunta (vuoden 
1941 heinäkuussa) takakäteen vahvisti Suomen osallistu
misen Hitlerin sotaan. Hän sanoi, että he olivat jo kauan 
odottaneet maailman tapahtumien muuttumista heille otol
liseen suuntaan, ja kun nyt »onneksi» tapahtui näin suo
tuisa käänne, niin »me tartuimme siihen reaalipoliittisella 
aktiivisuudella».

On tunnettua, että ihmiset joutuvat helposti niiden har
hakuvitelmien valtaan, jotka vastaavat heidän kiihkeitä toi
veitaan. Niinpä Suomen vallanpitäjätkin vuoden 1941 
kesällä kuvittelivat ja  uskoivat, että huomenna heillä on 
»pyy pivossa». Siitä kirjoittivat ruotsalaiset havainnoitsijat 
esim. sanomalehdessä »Göteborgs Posten» (25. VII 1942) 
näin:

»Suomen ulkopoliittiset ja  sotilaalliset johtajat olettivat, 
että sota kestää vain muutaman kuukauden. He luulivat, 
että Saksan sotakoneisto suoriutuu Neuvostoliitosta vieläkin 
nopeammin kuin Puolasta, Ranskasta ja Jugoslaviasta. Mo
net suomalaiset uskoivat, että tämä tapahtuu hyvin no
peasti, ja ennen kuin Iso-Britannia ja Amerikka ehtivät 
mitään tehdä, Suomi saa takaisin menettämänsä Karja
lan alueet ja vielä kaupanpäälliseksi Itä- (Neuvosto-) Kar
jalan.»

Niin, taaskin tuulahti Karjalan metsien tuoksu huuma
ten Suomen raharuhtinaat, jotka ovat tunnetusti persoja 
»vihreälle kullalle». »Suomen Kuvalehti» kirjoitti syksyllä 
1941 suoraan, että Itä-Karjalan luonnonrikkauksien siirty
minen Suomen käsiin voi saattaa rempallaan olevat valtion 
raha-asiat »aivan uudelle pohjalle».

Ja miksi pitäisi tyytyä pelkästään Karjalan valtaami
seen? päättelivät Suomen rahavaltiaat. Kun kerran on läh
detty anastussotaan, niin miksei saman tien otettaisi Lenin
gradin ympärillä olevia rikkaita seutuja, koko Inkerinmaa
ta, jonka väestöenemmistön joskus ennen muodostivat suo
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mea puhuvat talonpojat. »Turun Sanomat» kirjoitteli, että 
Inkerinmaa muka on Suomeen kuuluva osa, minkä »me 
valitettavasti usein unohdamme, mutta nyt emme saa sitä 
enää unohtaa».

Toinen suomalainen lehti, »Karjala»,huudahti: »Suomen 
on valmistauduttava täyttämään historiallinen tehtävänsä 
kansamme inkeriläiseen osaan nähden!»

Samaan aikaan kuului Suomesta hurjia huutoja, että 
Suomenlahti ja  Itämeri on ikiajoiksi suljettava Neuvosto
liitolta!

Ruokahalu kasvoi syödessä. Heinäkuun alussa 1941 Suo
men armeijalle antamassaan päiväkäskyssä Mannerheim 
veti esiin vanhan valloitussotahuutonsa: »suur-Suomen» 
luomisen.

Mutta syöksyessään sotaan Hitlerin mukana Suomen 
lahtarit havittelivat muutakin kuin aluevaltauksia. He haa
veilivat myös »hävittävänsä boläevismin» ja tuhoavansa 
neuvostovaltion. Ei enempää eikä vähempää. Puhuessaan 
tästä ruotsalaisille he perustelivat näitä aikeitaan »Suomen 
turvallisuudella», so. heidän oman taantumuksellisen val
tansa turvallisuudella. Ruotsalainen sanomalehti »Dagens 
Nyheter» kirjoitti siitä:

»Suomen pääväite (so. Suomen hallitsevan koplakun- 
nan pääväite) on tunnettu: Suomi ei voi ratkaista 'tur
vallisuuskysymystään, ellei Neuvostoliitto tuhoudu so
dassa.»

Kuten näkyy, tuo Suomen vallanpitäjien »pääväite» 
muistuttaa suuresti niiden saksalaisten fasistien päättö- 
myyttä, joita J. V. Stalin alustuksessaan Neuvostoliiton Pe
rustuslaista vertasi Stsedrinin kuvaamaan byrokraattiin, 
joka päätti »sulkea Amerikan». Ero on vain siinä, että Suo
men pöhköpäät vallanpitäjät pelkäävät vielä enemmän 
»vaarallista esimerkkiä» antavaa valtiota, jossa kansa on 
vapaa, ja niinpä he lähtivätkin sotaan »sulkeakseen Neu
vostoliiton». Ja kuvittelivat ja uskoivat, että päivän tai pa
rin kuluttua Neuvostoliitto on suljettu, eli kuten »Karjala» 
lehti sodan alussa mylvi: Nyt Neuvostoliitto lyödään ja syö
dään!

Näin ollen Suomen raha valtiaita vetivät Hitlerin sota- 
seikkailuun ne samat virikkeet, jotka alunperin antoi
vat väriä heidän neuvostovastaiselle kansalliskiihkolleen: 
anastushimo ja  taantumuksellisen valtakoplan kansan- 
viha.
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m
HITLERILÄISTETTT SUOMI

1. Kuinka saksalaiset imevät mehut Suomesta

Saksalaista sotaväkeä on Suomessa toisen kerran tämän 
maan historiassa. Emme tarkalleen tiedä, paljonko sitä on 
Suomeen majoitettu, mutta Sveitsin lehdissä puhutaan 7—8 
divisioonasta.

Ensi kertaa Suomessa ollessaan (1918) saksalainen sota
väki tuli kuuluksi väestön keskuudessa kähvellyksistä ja 
rosvouksesta. Se rohmusi hämmästyttävän julkeasti kaiken 
mikä käden ulottuvilla oli. alkaen kanoista ja porsaista aina 
kirkonkelloihin asti. Nykyään saksalaiset rosvoavat Suomea 
vieläkin enemmän, mutta nyt se tehdään yleensä toisella 
tavalla: Suomen viranomaisten avulla.

Tosin saksalaiset »vieraat» ovat nytkin monessa tapauk
sessa käyttäneet entisiä kähvellys- ja rosvousmenetelmiään. 
Varsinkin sodan ensi kuukausina hitleriläinen sotaväki har
joitti tuota mielityötään niin laajassa mitassa, että jopa 
saksalaisten joukkojen silloinen ylipäällikkö Suomessa ken
raali von Falkenhorst katsoi tarpeelliseksi varoittaa siitä. 
Hänen päiväkäskyssään Suomessa oleville saksalaisille 
joukko-osastoille sanottiin mm. seuraavaa:

»Lukuisat tapaukset osoittavat, että ohikulkevat tai ma
jailevat joukko-osastot eivät säästä armeijan selustassa ole
vaa Suomen yksityis- ja valtionomaisuutta... Suomalaisil
ta talonpojilta otetaan heinät ja kaurat, siinä tarkoitukses
sa murretaan aittojen ovia ja revitään kattoja. Jos talon
pojat ilmaisevat vastalauseensa, niin heitä jopa uhataan.»

Tuo kenraali nähtävästi pelkäsi Suomen väestön alka
van selustassa liiaksi kuohua ja sen vuoksi hän piti viisaam
pana käyttää väestön omaisuuden ryöstämisessä maan vi
ranomaisten palveluksia. Ja Suomen hallitus nöyrässä palve
luhalussaan ei ainoastaan avannut valtion muona- ja rehu
varastojen ovia selkoselälleen Saksan intendentuuriosastol- 
le, vaan jopa toimeenpani sen hyväksi hevosten, karjan, 
viljan, peruhan, rehujen ja ajoneuvojen pakko-oton maa- 
laisväestöltä. Talvella 1941—1942 mentiin niin pitkälle, että 
kaikilta talonpojilta vietiin puolet siemenvaroistakin, ne lu
vattiin palauttaa keväällä »kun saadaan Saksasta», mutta 
keväällä ei paljoakaan palautettu.
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Tällainen Suomen kansan rosvoamistapa on tietysti sak
salaisille edullisempi kuin suoranainen ryöstäminen omin 
käsin. Väestö osaisi piilottaa tuntuvamman osan omaisuu
destaan saksalaisilta sotavarkailta kuin paikallisilta polii- 
sivirkamiehiltä. Suomen hallituksestakin tämä tapa on po
liittisesti varsin mukava. Eihän sen tarvitse tehdä kansalle 
tiliä siitä, miten suuri osa maan muona-, rehu- ym. varoista 
menee saksalaisten kitaan. Se pidetään salassa Suomen 
kansalta. Hallitus suorittaa kaikki pakko-otot muka yksin
omaan Suomen armeijan tarpeiden tyydyttämiseksi. Samalla 
se vetoaa ulkokultaisesti väestön »isänmaallisen velvolli
suuden» tunteisiin.

Sitä paitsi koko Suomen ja Saksan välinen ulkomaan
kauppa lakkasi heti sodan alussa olemasta luonteeltaan 
kauppaa ja muuttui Saksan hallituksen suorittamaksi Suo
men kansan omaisuuden järjestelmälliseksi ryöstämiseksi. 
Saksa on ollut hyvin perso kaikelle sille arvokkaalle, mitä 
Suomi on suinkin voinut viedä maasta: voille, lihalle, nah
koille, puutavaralle, kuparille, nikkelille jne. Suomi sitou
tui orjuuttavan kauppasopimuksen nojalla muun muassa 
toimittamaan Saksaan jatkuvasti enimmäismäärän puuta
varaa. Mutta Saksa ei ole maksanut eikä maksa valuutalla. 
Sen sijaan se on luvannut auliisti toimittaa Suomeen viljaa 
ja erinäisiä teollisuuden raaka-aineita. Mutta Hitlerin halli
tus ei ole täyttänyt sitoumuksiaan (tiedetäänhän ettei se 
missään täytä sitoumuksiaan), ja  tästä on koitunut paljon 
vaikeuksia sen suomalaisille apureille.

Yrittäessään tyydyttää kaikki saksalaisten vaatimukset 
Suomen vallanpitäjät tyhjensivät jo sodan ensi kuukausi
na Suomen muonavarat siinä määrin, ettei maahan jäänyt 
mitään vuodeksi 1942. Kuukaudesta toiseen ne luottivat sii
hen, että Saksan hallitus maksaa vitkastelematta velkansa 
viljalla ja  muilla elintarvikkeilla, kuten oli luvannut. Mutta 
saksalaiset eivät ainoastaan vitkuttaneet elintarvikkeiden 
kuljetusta Suomeen, vaan vieläpä julkeudessaan tekivät 
elintarvikevelastaan vakituisen kiristyskeinon Suomeen 
nähden.

Tätä tilannetta kuvaa hyvin seuraava TASS:in tiedonan
to Kööpenhaminasta marraskuun 18. pltä 1942. Eräs huo
mattava suomalainen virkamies, joka matkallaan Berliinis
tä pysähtyi Kööpenhaminaan, kertoi avomielisessä keskus
telussa tanskalaiselle teollisuusmiehelle, että kaikki Suo
men hallituksen yritykset saada saksalaisilta edes likipitäi-
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tien sitoumus välttämättömimpien elintarvikkeiden toimit
tamisesta Suomeen talvella 1942—1943 olivat menneet myt
tyyn.

Tuo suomalainen virkamies sanoi, että »saksalaiset ovat 
panneet meidät nälkäannokselle; he antavat meille hiukan 
elintarvikkeita vain kahdeksi viikoksi kerrallaan, asettaen 
joka kerta seuraavien kahden viikon annoksen toimittami
sen riippuvaiseksi heidän yhä uusien sotilaallisten ja sisä
poliittisten vaatimustensa täyttämisestä. Edessämme on alin
omaa vaihtoehto: joko täyttää nuo vaatimukset tai antaa 
koko kansakuntamme kuolla nälkään. Meidän on makset
tava saksalaisista elintarvikkeista merkityksettömäksi käy
vän riippumattomuutemme rippeillä. Me olemme kaikessa 
riippuvaisia saksalaisista.»

Suomen hallituksen ei ole helppoa tällaisessa asemassa 
rauhoittaa kansaa. Kansahan on nähnyt, että maan muo
navarat ovat yhtäkkiä kadonneet, ja se epäilee huomattavan 
osan niistä menneen saksalaisille. Sen vuoksi hallitus yrit
tää tässä kysymyksessä kaikin tavoin johtaa väestöä har
haan. Toisaalta se salaa tarkoin väestöltä kaikki tavaratoi
mituksensa Saksalle ja Saksan velkasitoumukset Suomelle. 
Toisaalta taas se esittää asian kansalle siinä valossa, että 
jokainen kahden viikon annos, jonka saksalaiset toimitta
vat Suomeen, ei olekaan osa (ja vain pieni osa) Saksan 
maksettavasta velasta, vaan jotain »jalomielistä avunan
toa» Suomen kansalle. Tästä näette, niin toitottavat kaikki 
Suomen hallituksen äänitorvet, että kun kansamme on 
puutteessa, niin Saksan hallitus lähettää sille viljaa.

Väestön epäilykset eivät ole kuitenkaan hälvenneet. Ke
sällä 1942 levisi tietoja, että saksalaiset saavat vieläkin Suo
mesta eräitä hyvin arvokkaita elintarvikkeita, kuten voita 
ja kananmunia, joita väestö ei ole nähnyt enää pitkiin 
aikoihin. Silloin hallitus antoi sosialidemokraattisen minis
terin Tannerin tehtäväksi ilmoittaa budjettiselostuksessaan 
eduskunnalle, että ylipäänsä »karjatuotteiden vienti maasta 
on päättynyt». Väestöltä ei kuitenkaan jäänyt huomaamat
ta se kaksinkertainen kierous, joka sisältyi tuohon Tanne
rin lausuntoon, nim. ensinnäkin se, että hänen lausuntonsa 
koski vain Suomen siviilivientiä eikä sotatarvikkeiden vien
tiä. On itsestään selvää, että sellaiset vaikeasti saatavissa 
olevat elintarvikkeet kuin voi ja kananmunat olivat kadon
neet vapaasta ulkomaankaupasta (so. siviiliviennistä), sa
moin kuin ne olivat kadonneet sisämaisilta vapaamarkki-
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noilta; Saksaan ne saattoivat virrata vain »sotatarvikkei
den» vientiin kuuluvina tuotteina. Toiseksi Tanner ei virk
kanut sanaakaan siitä, kuinka isoja eriä kutakin muonala- 
jia hallitus ja armeijan intendentuuriosasto antavat sak
salaiselle sotaväelle välittömästi Suomessa. Näitä eriä ei tie
tenkään merkitä vientitilastoon.

Näin ollen on elintarvikkeiden »vienti» nälänhätää kär
sivästä Suomesta Saksaan virallisesti päättynyt, mutta sit
tenkin on syytä olettaa, että saksalaiset yhä vieläkin saavat 
ja syövät suihinsa Suomen maatalouden parhaat tuotteet.

Saksalaiset puolestaan ovat jo miltei kokonaan lopetta
neet viljan tuonnin Suomeen. Kesäkuussa 1943 ilmoitti Suo
men huoltoministeri Ellilä julkisesti, että Suomen hallitus 
oli yrittänyt saada jonkin verran viljaa Saksasta. Mutta, 
kuten Ellilä myönsi, tästä kysymyksestä käydyt neuvotte
lut eivät antaneet myönteisiä tuloksia. Hänen lausuntonsa 
mukaan Suomen oli nyt turvauduttava vain omiin, varsin 
niukkoihin viljavaroihinsa.

Samanaikaisesti Saksan velka Suomelle kasvaa kasva
mistaan. Tämä seikka vain tilinpidollisesti vahvistaa sen 
tosiasian, että saksalaiset jatkavat edelleenkin Suomen ros
voamista. Saksan hallitus itse, kuten tiedetään, on jo ilmoit
tanut Saksan kaikkien vasallimaiden hallituksille, myös 
Suomen hallitukselle, että näistä maista Saksan saamien ta
varoiden ja elintarvikkeiden maksu suoritetaan vasta sodan 
jälkeen.

Hitlerin liittolaisilla ei ole sodan jälkeen mitään odotet
tavissa Saksalta. Ne eivät saa siltä ainoatakaan markkaa.

2. Saksalaiset isännät ja suomalaiset rengit
Jo se tosiasia, että Suomessa on vakinaisesti huomatta

va määrä saksalaista sotaväkeä, todistaa koko maailmalle, 
että saksalaisista on tuliut Suomen isäntiä. Herää kuitenkin 
kysymys, onko mitään eroa Suomen nykyisessä asemassa ja 
Hitler-Saksan miehittämien maiden asemassa. Kyllä, eroa 
on, vaikkakaan ei kovin olennaista.

Suomi on menettänyt itsenäisyytensä, kuten nekin maat, 
jotka Saksa on miehittänyt. Mutta Suomi ei ole ainoastaan 
alistettu Saksan valtaan, vaan samalla se myös palvelee Sak
saa. Suomi on Hitler-Saksan vasallimaa, joka palvelee sitä 
ennen kaikkea käymällä sotaa sen etujen puolesta, sen 
apurina.
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Tämä ei tee Suomen kansan asemaa yhtään helpom
maksi. Se osa, jonka Suomen hallitsevat piirit ovat nyt ot
taneet itselleen, on sittenkin uusi, erikoinen osa: heistä on 
tullut yksinkertaisesti Suomen saksalaisisäntien renkejä.

Suomen kansa näkee nälkää yhtälailla kuin miehitetty
jenkin maiden kansat; Saksa on rosvonnut Suomen yhtä 
perusteellisesti kuin miehitetytkin maat. Ja kaikki se on 
tehty Suomen viranomaisten käsin. Suomen työtätekeviä 
sorretaan ja riistetään armottomasti Saksan imperialistien 
hyväksi; saksalaisten käskystä Suomessa vangitaan, kidu
tetaan ja  teloitetaan ihmisiä. Ja toimeenpanijoina ovat Suo
men viranomaiset. Eivätkä nuo saksalaissorron toimeenpa
nijat Suomessa ole mitään uusia nousukkaita, jotka vasta 
nyt saksalaisten tahdosta olisivat päässeet valtaan, niin kuin 
niiden apurit Norjassa, Hollannissa ja Belgiassa. Ei, Suo
messa ovat quislingien tehtävän ottaneet hoitaakseen maan 
vanhat vallanpitäjät, se sama kopla, joka on ollut vallassa 
jo neljännesvuosisadan ja kauemminkin.

Myytyään Suomen Hitler-Saksalle ja ryhdyttyään hit- 
leriläisyyden renginvirkaan Suomen vallanpitäjät ovat yh
dessä suhteessa heti voittaneet kaikissa muissa maissa ole
vat Hitlerin kätyrit: he ovat voittaneet ne tekopyhyydessä.

He eivät sano kansalle, kuten Quisling Norjassa, että on 
alistuttava saksalaisten tahtoon, vaikka he toimivat yhtä 
uuraasti pakottaakseen kansansa alistumaan saksalaisten 
isäntien tahtoon. Sanoissa he inttävät entiseen tapaan, että 
Suomi on muka täysin itsenäinen maa, ja itse he ovat ole- 
vinaan joitakin isänmaallisia, jotka muka puoltavat Suo
men itsenäisyyttä. Eivätkä he ole huomaavinaan Saksan 
taholta mitään vaaraa Suomen itsenäisyydelle.

Kun saksalaiset rosvoavat Suomea käyttäen julkeaa ki
ristystä, niin Suomen valtaherrat nimittävät sitä Suomen ja 
Saksan »taloudelliseksi yhteistyöksi», ja  Suomen president
ti kiittää saksalaisia »avusta».

Kun. saksalaiset vaativat Suomea liittymään niin sanot
tuun kominteminvastaiseen liittoumaan tai päästämään Ges- 
tapo valvomaan Suomen ohranan »työtä», tahi kun Ber
liinissä suorastaan päätetään, kuka Suomen herroista on 
sovelias ja kuka ei ole sovelias pääministerin virkaan, niin 
Helsingissä vastataan joka kerta nöyrällä kumarruksella, ja 
tätä nimitetään »poliittiseksi yhteistyöksi».

Kun Hitler vaatii Suomelta yhä vain lisää tykinruokaa, 
niin hänen Suomen hallituksessa istuvat nöyrät palvelijan-
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sa pyrkivät virkaintoisesti näyttämään »fyyrerille», että 
heille kuuluu tässä asiassa Saksan vasallimaiden ennätys, 
toisin sanoen, että he lähettävät tappotantereelle suhteel
lisesti enemmän miehiä kuin mikään muu näistä maista. Ja 
tätä he nimittävät »sotilaalliseksi yhteistyöksi» Saksan 
kanssa.

Totta tosiaan, Saksan fasisteilla ei ole palvelusintoisem- 
pia renkejä kuin Suomen vallanpitäjät.

Sanotaan, että koira nuolee keppiä, jolla isäntä sitä lyö. 
Mutta Hitlerin suomalaiset koirat tekevät vieläkin kummal
lisempia temppuja. He ovat isäntänsä mieliksi antaneet 
saksalaisille sotapukareille Suomen naisten kunniankin. He 
ovat itse asiassa laillistaneet hitleriläisten upseerien ja  sota
miesten harjoittaman suomalaisten naisten raiskaamisen. 
Sitä paitsi he ovat järjestäneet erikoispalvelun, jota suoje
luskuntain naisjärjestön »Lotta Svärdin» jäsenet laajassa 
mitassa suorittavat saksalaiselle sotaväelle. Tämä sotilaallis
tettu naisjärjestö, johon kuuluu 185 tuhatta jäsentä, on nyt 
tullut saksalaisten naistarpeen tyydyttäjäksi niin selustassa 
kuin rintamallakin.

Emme tiedä, millä nimellä tällaista »yhteistyötä» saksa
laisten kanssa nyt Suomessa virallisesti kutsutaan. Mutta 
sen me tiedämme, että Suomen armeijan sotilaiden omais
ten kirjeissä, joita saapuu rintamalle, moititaan katkeran hä
peän ja suuttumuksen vallassa tuollaista häikäilemätöntä 
»yhteistyötä» hitleriläisten kanssa. Sen sijaan saksalaiset 
isännät itse taitavat olla sangen tyytyväisiä suomalaisten 
naisväen hankki jäin huoltotoimintaan. Ilmankos eräs heistä 
kirjoittikin hiljattain »Wilnaer Zeitung» lehdessä:

»Me saksalaiset tunnemme aina Suomessa voivamme 
erikoisen hyvin. Siitä on jo todistuksena meidän sotilaidem- 
me esimerkki.»

3. Kaksinaamaisuutta takaportin varaamiseksi

Suomi ei ole ainoa maa, joka on sotaliitossa Hitler-Sak- 
san kanssa. Mutta on kuvaavaa, että Suomen hallitus on 
Hitlerin liittolaisista ainoa, joka yrittää salata ja kieltää sen 
tosiasian, että se on sotilaallisessa ja poliittisessa liitossa 
Hitlerin kanssa.

Suomen hallitusherrat tosin eivät aina eivätkä joka pai
kassa kiellä taistelevansa yhdessä Hitler-Saksan kanssa sa-
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mojen tarkoitusperien puolesta. Esim. silloin kun Hitler
kävi Suomessa (kesällä 1942) ja erinäisissä muissakin tilai
suuksissa he vakuuttivat julkisesti olevansa Hitler-Saksalle 
uskollisia yhteisessä sodankäynnissä. Ja kun ministeri Tan
ner kävi sodan aikana vierailulla Berliinissä ja  Wienissä, 
niin hän julisti siellä juhlallisesti, että Suomi tulee taistele
maan yhdessä Saksan ja sen asevelimaiden (so. Italian, Un
karin ja  Romanian) kanssa »eurooppalaisen kulttuurin puo
lesta» (so. hitleriläisen »uuden järjestyksen» puolesta Eu
roopassa) »voitokkaaseen loppuun asti». Mutta heti kun 
Tanner oli palannut Suomeen, hän piti puheen ja saneli dip
lomaattisen kaavan mukaan, ettei Suomi muka osallistu 
suurvaltain sotaan »kenenkään puolella».

Suomen hallitusherroilla »totuus» riippuu siis kokonaan 
siitä, missä he kulloinkin puhetta pitävät. Lisäksi se riip
puu tilanteesta rintamilla. Kun saksalaiset sotajoukot hyök
käävät, niin Suomen hallituksen äänitorvet toitottavat, että 
Suomi käy yhteistä sotaa Saksan kanssa »voitokkaaseen 
loppuun asti». Kun taas saksalaiset sotajoukot perääntyvät 
ja kärsivät tappioita, niin on varmaa, että joku ministeri 
tai itse presidentti nousee pönttöön selittämään, että »vaik
ka Suomi onkin tietyssä mielessä sotaakäyvä maa, niin sa
malla se on oikeastaan miltei puolueeton m aa...»

Tuo kaksinaamaisuus on yksi nykyisten hallitusherrain 
käyttäytymisen peruslakeja. He eivät voi ajatellakaan rikol
lisen yhteytensä katkaisemista Hitlerin susilaumaan, mutta 
he tahtoisivat jotenkin pitää tuota yhteyttä salassa. Miksi? 
Hävettääkö heitä? Olisikohan heillä vielä edes omantunnon 
häivää, joka vaatisi salaamaan häpeää? Ei, eivät he ole nii
tä miehiä, jotka toimivat moraalisista vaikutteista. Omaa
tuntoa heillä ei ole. Tässä on kysymys kokonaan muusta: he 
pelkäävät, että voi käydä huonosti. Heidän kaksinaamai
suutensa tarkoituksena on takaportin varaaminen itselleen.

Mitä he lähinnä pelkäävät? Suomen hallitusherrat pel
käävät, että Hitlerin kanssa solmimansa liiton takia he saat
tavat joutua täysin eristetyiksi sekä sisä- että ulkopolitii
kassa.

Suomen kansan silmissä liitto saksalaisten kanssa ei ole 
suosittu. Ei yksikään ihminen siellä ota vakavalta kannalta 
sitä virallista diplomaattista väitettä, että sotaliittoa fasis- 
ti-Saksan kanssa ei ole olemassa. Näkeväthän ihmiset tuon 
liiton olevan voimassa, onhan ihmisillä silmät päässä. Ja he 
tajuavat, että sivistysmaiden silmissä tuo liitto on Suomelle
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häpeä, että se on vaarallinen ja vahingollinen maan tulevai
suudelle.

Suomen kansa tahtoisi epäilemättä vapautua fasisti-Sak- 
san pauloista. Suomen vallanpitäjät tietävät sen ja  yrittävät 
kaikin tavoin uskotella kansalle, että »sotilaallisista syis
tä» Suomen on sentään pakko säilyttää edes »väliaikainen 
yhteistoiminta» Hitler-Saksan kanssa. Nykyinen sotamme, 
niin he selittävät kettuillen, on vuoden 1940 talvisodan jat
koa. Suomi ei silloin pärjännyt, koska sen oli pakko sotia 
pelkästään omin voimin. Nyt on asia toisin. Nyt meitä 
auttaa Saksa koko sotilasmahdillaan. Kuinka voisimme 
kieltäytyä sellaisesta tuiki tarpeellisesta avusta? Emme me 
auta Saksaa, vaan Saksa auttaa Suomea, he sanovat.

Tämä on sitä demagogiaa, jolla he vetävät Suomen kan
saa nenästä: ikään kuin Suomi ei olisi Saksan imperialis
tien kynsissä, vaan päinvastoin noiden armeliaiden rosvo
jen suojeluksessa, ikään kuin Hitler ei olisi vaatinut tykin
ruokaa Suomelta, vaan päinvastoin hitleriläishurtat olisivat 
tulleet pohjolaan kuin mitkäkin sadun jalot ritarit vuodat
tamaan vertaan viattoman Suomi-neidon pelastamiseksi 
suurilta vaaroilta...

Suomen vallanpitäjät pelkäävät täydellistä eristystä 
myös kansainvälisellä areenalla. Kaikissa Saksan miehittä- 
missä Euroopan maissa ovat kansat kääntäneet inholla sel
känsä Hitlerin suomalaisille apureille. Englanti on julista
nut sodan Suomelle. Ruotsissa tuntuu yleinen mielipide 
kääntyvän yhä enemmän niin Saksan kuin sen apurinkin 
Suomen anastussotaa vastaan. Amerikan Yhdysvaltojen 
hallitus on jo sulkenut kaikki Suomen konsulaatit ja  lak
kauttanut suomalaisen »tietotoimiston» myyräntyön New 
Yorkissa.

Kun noin ilmeiset merkit osoittavat Suomen joutuvan 
yhä enemmän eristetyksi, ei hallitus voi avoimesti ja  kier- 
telemättä tunnustaa, että se on valjastanut Suomen Saksan 
imperialismin sotavankkurien eteen ja  taistelee Euroopan 
alistamiseksi Hitlerin hirmuvaltaan. Kuka sen tietää miten 
sota päättyy, Suomen ministerit tuumivat ja  sen vuoksi oli
si uskallettua julkikuuluttaa liitto Hitlerin kanssa ja  siten 
ärsyttää demokraattisten maiden yleistä mielipidettä, joka 
ilmankin suuntautuu meitä vastaan.

Suomen rahavaltiailla on vielä ystäviä ja  suojelijoita 
porvarillis-demokraattisten maiden taantumuksellisissa pii
reissä. Siellä häärii myös Suomen hallituksen palkkaamia
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asiamiehiä yrittäen muokata yleistä mielipidettä. Mutta noi
den asiamiesten puuhia vaikeuttaa siellä suuresti se seikka, 
että kaikki tietävät Suomen toimivan Hitlerin apurina ros- 
vosodassa ja miltei kaikki paheksuvat sitä. Sen vuoksi Suo
men hallitus onkin asiamiestensä »työn» helpottamiseksi 
esittänyt väitteen, että »suurvaltojen sodassa me emme oi
keastaan ole mukana kenenkään puolella».

Mutta eihän tykkiä voi pussiin piilottaa. Ja kun demo
kraattisten maiden lehdistö tekee pilkkaa siitä selityksestä, 
ettei Suomi muka ota osaa Hitlerin sotaan, niin Suomen 
hallitusherrain täytyy koettaa jollain viisaammalla tavalla 
tehdä uskottavaksi alibinsa, poissaolonsa rikospaikalta. Sitä 
tarkoitusta varten he ovat keksineet seuraavan selityksen, 
jota nyt levitetään Ruotsissa ja anglosaksisissa maissa: Me 
emme taistele, niin he hokevat puoliääneen, Hitlerin »uuden 
järjestyksen» puolesta Euroopassa, eikä Suomi ole Sak
san vasalli, kuten Romania, Unkari tai Italia; meillä on 
oma erillinen sotamme Neuvostoliittoa vastaan, mutta kun 
samanaikaisesti meidän sotamme kanssa alkoi myös Sak
san sota Neuvostoliittoa vastaan, niin tämän yhteensattu
man takia olemme, nähkääs, joutuneet tilapäiseen yhteistoi
mintaan Hitler-Saksan kanssa.. .  jne.

Ulkomailla ei uskota tätäkään temppuilua, mutta Suo
men hallitus sentään toivoo, että lyhytnäköisimmät ulko
maalaiset, vaikka he eivät uskoisikaan Suomen hallituksen 
sanoja, saattaisivat kuitenkin otaksua, että tällainen luiker
telu todistaa Suomen voivan edes myöhemmin erota saksa
laisten kanssa solmimastaan salaliitosta.

Suomessa tietenkin jokainen ihminen käsittää, että ko
ko jaarittelu Suomen »erillissodasta» on tarkoitettu vain 
silmänlumeeksi ulkomaalaisille tomppeleille. Antaen palt
tua mokomalle diplomatiapelille eräät suomalaiset Hitle
rin kätyrit, kuten esim. sanomalehti »Ajan Suunta», sano
vat suoraan, että »mistään Suomen erillissodasta ei voi olla 
puhettakaan».

Hitler »itse», vaikka hän on mainiosti selvillä noista 
Suomen valtaherrain diplomaattisista metkuista, on saat
tanut heidät monesti epämukavaan asemaan toitottamalla, 
että jo ennen Saksan hyökkäystä Neuvostoliiton kimppuun 
Suomen hallitus lupasi »lähteä sotaan meidän puolellam
me». Mutta noista Hitlerin lausunnoista huolimatta Suo
men hallituksen kätyrit ja asianajajat demokraattisissa 
maissa yhä sokelsivat, että »Suomi ei sodi kenenkään puo
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lella... ja  jos sotiikin yhdessä Saksan kanssa, niin vain sat
tumalta ja tilapäisesti».

Amerikan Yhdysvaltain valtiodepartementti päätti loka
kuussa 1941 ottaa Helsingin huijarit sanasta kiinni kehot
tamalla Suomen hallitusta lopettamaan sotatoimet Neuvos
toliittoa vastaan ja siten todistamaan haluavansa luopua 
siitä ulkopoliittisesta suuntauksesta, joka kuten Amerikan 
hallitus korosti muistiossaan vie Suomen täydellisesti Hit
lerin oikkujen valtaan. Suomen hallitus yritti ensin kier
rellä ja  kaarrella päästäkseen vastaamasta, mutta sitten sen 
oli pakko myöntää epäsuorasti, ettei se suinkaan ole sat
tumalta eikä tilapäisesti yhtynyt Hitleriin ja Hitlerin so
taan.

Sen jälkeen Suomen hallitus on yhä enemmän paljasta
nut itsensä Amerikan yleisen mielipiteen edessä. Tätä to
distavat useimpien Amerikan sanomalehtien ja  vaikutus
valtaisten toimihenkilöiden lukuisat lausunnot. Kun Ameri
kassa esim. saatiin tietää, että Suomen hallitus käyttää 
hitleriläisten kaappaamia puolalaisia orjatyöhön, niin 
vaikutusvaltainen amerikkalainen sanomalehti »Post Meri
dian» kirjoitti:

»Tämä Suomen vapaaehtoinen osallistuminen Hitlerin 
harjoittamaan Euroopan kansojen orjuuttamiseen osoittaa, 
että kun Helsinki kieltää Suomen olevan liitossa fasistiak- 
selin kanssa, on se pelkkää petkutusta. Suomi näyttelee 
tekopyhän osaa, vaikka se on Hitlerin veritöiden osanotta
ja ja ryöstösaaliin vastaanottaja. Mutta samalla Suomi yrit
tää häpeämättä vakuuttaa koko maailmalle, että se on 
vain 'sattumalta’ ja vastoin tahtoaan joutunut tuohon po
rukkaan.»

Lehti kehotti selvästi Suomen kansaa ajamaan pois fasis- 
timielisen hallituksen ja asettamaan sen tilalle sellaisen 
-hallituksen, joka tahtoo antaa maalle rauhan.

Kuten näkyy, Suomen hallitushuijareiden on käynyt jo 
vaikeaksi pettää Amerikan yleistä mielipidettä. Ruotsissa 
se on miltei yhtä vaikeata. Monet ruotsalaiset toimihenkilöt, 
jotka vielä pari vuotta sitten kannattivat Suomen neuvosto
vastaista politiikkaa, ovat viime aikoina muuttaneet kan
tansa. Sellainenkin mies kuin professori Andreas Lindblom, 
joka 1939—1940 talvisodan aikana oli surullisen kuuluisan 
Suomen Avustuskomitean etunenässä, ilmoitti äskettäin 
julkisesti tuomitsevansa Suomen nykyisen anastussodan 
Neuvostoliittoa vastaan ja samalla lausui tulleensa vihdoin
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vakuuttuneeksi, että Suomen hallitus oli väärässä ensim- 
mäisessäkin sodassa Neuvostoliittoa vastaan.

Noin vaikeata on veijarien nykyään saada ihmisiä hui
putetuksi!

4. Hitleriläisten maun mukaista »demokratiaa»

Suomessa saksalaisten fasistien ei ole tarvinnut vaivata 
itseään demokratian hävittämisellä, niin kuin miehitetyis
sä maissa, sillä Suomen oma hallitus on pitänyt siitä huo
len.

Tärkein kansan demokraattisten oikeuksien hävittämi
sessä suoritettiin Suomessa jo ennen sotaa, etenkin valko- 
terrorin hillittömän riehunnan vuosina 1918 ja 1930 sekä 
talvella 1939—1940. Neljännesvuosisadan aikana ei Suomes
sa ole tosiasiassa ollut edes sellaista demokratiaa, jota voi
taisiin verrata esim. siihen vanhoilliseen järjestykseen, 
mikä vallitsee Ruotsissa, Englannissa tai Amerikassa.

Mutta Suomen hallituksen asianajajat rientävät väittä
mään vastaan sillä perusteella, että »onhan Suomessa toki 
eduskunta».

On, siellä on niin sanottu eduskunta. Mutta ensinnäkin 
tuo eduskunta nojaa suojeluskuntien pistimiin. Toiseksi 
vaalivapaus on olemassa vain paperilla; todellisuudessa 
jokainen, joka harjoittaa vaaliagitaatiota muiden kuin kuu
den hallituspuolueen (niiden joukossa myös hitleriläisen 
IKL:n) ehdokkaiden puolesta, jokainen, joka kerää va
litsijain allekirjoituksia vaatimuksiin muiden ehdokkaiden 
merkitsemiseksi vaalilistoihin tai joka allekirjoittaa sellai
sen vaatimuksen, hän on vaarassa tulla vangituksi. Kol
manneksi Suomen eduskunnan jäsenellä on vain paperilla 
oikeus lausua mielipiteensä ja nauttia koskemattomuutta. 
Todellisuudessa kaikki opposition edustajat, jotka viime 
neljännesvuosisadan kuluessa on valittu Suomen eduskun
taan (tietenkin fasisteja lukuunottamatta) ovat sittemmin 
tulleet vangituiksi ja tuomituiksi. Fasistiheittiöt muilutti- 
vat mm. kaksi eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen
tä suoraan tuon valiokunnan istunnosta, eikä tästä rikok
sesta pantu vankeuteen muiluttajia, vaan muilutetut kan
sanedustajat.

Sitä paitsi eduskunta itse on tosiasiassa vailla ratkai
suvaltaa maan tärkeimmissä kysymyksissä, jopa sodasta
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ja rauhastakin päätettäessä. Vasta Hitlerin puheesta ke
säkuun 22. pnä 1941 saivat Suomen eduskunnan jäsenet 
ensi kerran kuulla, että Suomi tulee osallistumaan nykyi
seen sotaan. Kun Suomi syksyllä 1941 yhtyi niin sanottuun 
kominterninvastaiseen liittoumaan, niin eduskunta sai tie
tää siitä vasta sen jälkeen, kun vastaava sopimus oli jo 
allekirjoitettu Berliinissä. Valtion budjetti- ja  verolakiesi- 
tykset jättää hallitus yhä vieläkin eduskunnan vahvistetta
vaksi, mutta yksinpä näissäkin kysymyksissä on eduskun
nan osanotto tehty niin muodolliseksi, että monet edusta
jat, kuten suomalaisten lehtien valitteluista näkyy, eivät 
viitsi enää käydä edes eduskunnan istunnoissa.

Näin ollen Suomen parlamentti on joutunut fasistiseksi 
muuttumisen tiellä varsin lähelle sitä vaivaistilaa, johon 
Saksan valtiopäivät on poljettu Hitlerin aikana. Mielestäni 
sitä ei kannata enää nimittää parlamentiksi vakavassa pu
heessa.

Viimeisetkin kansalaisvapauksien rippeet — niin sa
nanvapaus kuin yhdistymis- ja  kokoontumisvapauskin — 
Suomessa on tukahdutettu. Nykyään tämä kansalaisvapauk
sien riisto ei koske ainoastaan työtätekeviä, vaan myös por
varillisia väestökerroksia. Eräs porvarillinen maaseutulehti 
(»österbottningen») puhui siitä heinäkuussa 1942 alaku
loisesti seuraavaa:

»Nykyisen sotivan Suomen kansalainen, joka ennen 
piti henkilökohtaista vapauttaan aivan luonnollisena asia
na, kohtaa nyt joka askelella tälle vapaudelle asetettuja 
esteitä. Hän ei saa vapaasti myydä eikä ostaa, ei saa syödä 
mitä haluaa, ei saa mielensä mukaan matkustella maassaan 
eikä hänellä tavallisesti ole määräysvaltaa edes oman työ
voimansa käyttöön nähden. Mielipiteensä tilanteesta ja ta
pahtumista hän saa lausua julki ainoastaan siinä tapauk
sessa, jos se pääasiassa käy yhteen hallituksen kannan 
kanssa.»

Näinkin aran arvostelun ilmaantuminen lehteen on seli
tettävissä ainoastaan sensuurin satunnaisesta huomaamat- 
tomuudesta johtuneeksi. Kaikki Suomen sanomalehdet sen
suroidaan ennakolta ja kaikkien niiden on pakko julkaista 
laaja virallinen aineisto, joka vie pääosan niiden palstoista. 
Tällä tavalla hallitus on saanut aikaan lehtien miltei täy
dellisen fasistismallisen yhtäläistämisen. Mutta sen vuoksi 
monet lukijat ovat lakanneet lukemasta ja tilaamasta leh
tiä. Seurauksena siitä lehtien painokset ja tulot ovat suu
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resti supistuneet, mikä seikka pani hallituksen sosialide- 
mokraattisenkin äänenkannattajan marisemaan tuota yh- 
täläistämispuuhaa vastaan. Esim. lokakuussa 1942 se valit- 
teli, ettei sanomalehtien julkaiseminen ja toimittaminen 
nykyisessä Suomessa ole suinkaan miellyttävää työtä, sillä 
uutisia ja omia mielipiteitä päivän kysymyksistä voidaan 
esittää vain varsin rajoitetusti (lue: totuutta salaamalla ja 
valehtelemalla. — O. K.). Lehdet käyvät pakostakin yksi
toikkoisiksi, selitti »Suomen Sosialidemokraatti», ja  lukija 
menettää kiinnostuksensa niihin.

Toisin sanoen, lukija ei enää siedä sellaista keinoravin- 
toa, jossa ei ole totuuden tynkääkään. Innostuen puhumaan 
tuosta hallituksen virallisesta aineistosta lehden toimitta
ja lörpötti vielä pääasiankin selittäen, että sotatiedonannot 
vaativat paljon tilaa ja niiden julkaiseminen on pakollista, 
vaikka ne eivät suurestikaan kiinnosta lukijoita.

Tämän hän sanoi omasta kokemuksestaan. Hevosenan- 
nokset valhetta Suomen hallituksen sotatiedonannoissa 
ovat vaikuttaneet lehtien lukijoihin niin turmiollisesti, että 
nyt monet heistä pelkäävät ottaa sanomalehteä käteensä- 
kään.

Eräs toinen sanomalehti, Turussa ilmestyvä »Äbo Un- 
derrättelser», ilmaisi levottomuutensa sen johdosta, että 
Ruotsissakin on lakattu uskomasta Suomen hitleriläistet- 
tyyn lehdistöön. Se kirjoitti (12. syyskuuta 1942):

»Ruotsissa on paljon sellaisia, jotka Suomesta puhut
taessa rajoittuvat pelkkään tosiasioin toteamiseen. Mitä 
kauemmin sota jatkuu, sitä enemmän heillä näyttää ole
van halua kuvata Suomi maaksi, joka on syöksynyt seik
kailuun. Suomen ja Ruotsin suhteet ovat viime aikoina 
käyneet kovin huonoiksi. Ruotsalaisista tuntuu, että heidän 
ei anneta tietää, mitä Suomessa todella tapahtuu.»

Kauheaa, kun nuo ruotsalaiset tahtoisivat tietää kai
ken! Mutta Suomen hallituksen onneksi sensuuri heittää 
armotta pois tosiasiat, jotka muuten voisivat päästä sano
malehtien palstoille. Sensuuri isännöi sanomalehtien pals
toilla niin suurella virkainnolla, että sama turkulainen 
lehti huokaisi syvään todetessaan: »Sensuurin ansiosta Suo
men lehdet ovat käyneet aivan kiinnottomiksi, ja  ulkomaa
laisista tuntuu, etteivät ne kuvasta kansan todellista mieli
alaa.»

Niin, lakkaamaton valehtelu ei ole mukavaa kenestä
kään, ei ulkomaalaisista enempää kuin Suomenkaan väes-

235



töstä. Mutta minkäs sille mahtaa. Ehkä se ei ole erikoisen 
mukavaa Suomen hallitusherroistakaan, mutta heille se on 
kuitenkin tuiki välttämätöntä. Siinä se syy on.

Miksi se on heille välttämätöntä? Siksi että sellaista 
rikollista sotaa, jota Suomen hallitus käy, ei voida käydä 
kauan, jos kansa saa tietää totuuden sodasta ja jos ulko
mailla saadaan tietää kaikki mitä Suomessa tapahtuu. 
Mutta myönnettäköön, että Suomen vallanpitäjien on on
nistunut tähän saakka melko hyvin salata totuus niin Suo
messa kuin ulkomaillakin.

Maassa riehuu terroristinen hirmuvalta, mutta konkreet
tisia yksityiskohtia, esim. Suomen vankilahelveteistä, pää
see vain harvoin vuotamaan ulkomaailman tietoon. Viralli
sen tilaston mukaan oli vankien määrä v. 1942 40 prosent
tia »normaalia» suurempi. Mutta sikäli kuin virallisesti on 
ilmoitettu, v. 1941 joutui vankilaan 17 500 henkilöä, kun 
taas normaalivuosina vankiloissa oli noin 6 000 henkilöä. 
Paljonko tuosta määrästä on valtiollisia vankeja, ei ole 
ilmoitettu.

Tukholmalainen sanomalehti »Arbetaren» kirjoitti maa
liskuussa 1943: »Sotavuosina on Suomessa tapahtunut pal
jon sellaista, mitä laaja yleisö ei tunne... Eräitä henkilöitä 
heidän sosialististen vakaumustensa vuoksi on pidetty tur
vasäilössä jo kaksi ja puoli vuotta. Jos heidän asiaansa on 
ylipäänsä käsitelty oikeudessa, on se tapahtunut suljettu
jen ovien takana. Niin valtiollisissa kuin kriminaalijutuis- 
sakin on jälleen otettu käytäntöön kuolemanrangaistus, 
joka lakkautettiin sata vuotta sitten. Äskettäin ilmoitettiin, 
että viime vuonna oli teloitettu kommunisti P. Muitakin 
samanlaisia teloituksia tiedetään tapahtuneen, mutta sano
malehdet eivät halua eivätkä saa kertoa niistä. Valtiollisia 
vankeja kohdellaan vankiloissa hyvin julmasti, sillä van
ginvartijat ovat heidän poliittisia vihamiehiään, fasisteja. 
Tunnettu suomalainen rauhanystävä Arndt Pekurinen 
vietiin salaa pois vankilasta, jossa hän oli istunut ensim
mäisestä Suomen ja Venäjän sodasta asti. Pian sen jälkeen 
sai hänen vaimonsa ilmoituksen, että hän oli 'kaatunut rin
tamalla’.»

Sama ruotsalainen lehti kertoi edelleen, miten Suomes
sa nykyään valtiollisia vankeja piinataan nälällä. Monet 
ovat kuolleet ravinnon puutteeseen. Eloon jääneet ovat ta
vattoman nääntyneitä, mutta heitä pakotetaan teke
mään raskasta työtä. Äärimmäisessä nälässä monet heistä
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ovat valmiit syömään kaikenlaisia mädänneitä jätteitä 
kaatopaikoilta.

Suomen vankilaviranomaiset ja  ohranat olivat ennes
täänkin kuuluisia valtiollisten vankien raa’asta kohtelusta. 
Mutta siitä lähtien kun Saksan Gestapo on ruvennut johta
maan pyövelien työtä Suomessa, on valtiollisten vankien 
kidutus käynyt vieläkin pirullisemmaksi. Tiedossamme on 
esim., että Riihimäen keskusvankilassa pahoinpideltiin jul
masti erästä Kaukovuori nimistä valtiollista vankia; hän 
makasi sen jälkeen kaksi vuorokautta tajuttomana. Toista, 
Pessi nimistä, vanginvartijat ampuivat päähän ja selittivät 
virnistellen, että se oli »vahingonlaukaus».

Jatkuvilla häväistyksillä ja  kidutuksilla on tunnettu 
sosialistinen toimihenkilö tohtori Mauri Ryömä saatettu 
sellaiseen tilaan, että Ruotsin sanomalehdistön tietojen mu
kaan hän viime vuonna yritti tehdä itsemurhan vankilassa. 
Kuten tunnettua, tohtori Ryömä oli vuonna 1940 laillisesti 
toimineen joukkojärjestön, Suomen-Neuvostoliiton rau
han ja  ystävyyden seuran puheenjohtajana. Tästä toimin
nasta hänet tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen, ja 
nyt, kuten näkyy, yritetään katalia fasistisia menetelmiä 
käyttäen päästä hänestä kokonaan eroon. Noin kolmeasa- 
taa muuta samaisen rauhan ja ystävyyden seuran toimi
henkilöä pidettiin Köyliön keskitysleirillä, mistä heidät elo
kuussa 1941 lähetettiin väkipakolla rintamalle »miinakent
tiä polkemaan», niin kuin fasistiupseerit heille ilkkuen 
ilmoittivat. Matkalla heistä erotettiin 25 tunnetuinta työ
väenliikkeen toimihenkilöä, jotka vietiin teille tietymättö- 
mille. Heidät on epäilemättä murhattu. Rintamalle lähete
tyistä onnistui osan siirtyä Neuvostoliiton puolelle, mutta 
muiden kohtalosta ei ole mitään tietoa.

Sellainen on Suomen nykyisen »demokratian» raaka- 
laishahmo, ellei katsota naamiota, vaan naamion alle. On 
ymmärrettävää, että moinen »demokratia» sopii saksalais
ten fasistien makuun. Tiedetäänhän heidän julistaneen pe- 
riaatteekseen, että »demokratia on hävitettävä» ja sen tilal
le pystytettävä kaikkialle heidän oma »autoritäärinen» 
terrorikomentonsa. Mutta saksalaiset fasistit eivät kaihda 
yhdyselämää sellaisen »demokratian» kanssa, jollainen 
Suomessa on kehittynyt. Eräs hitleriläisyyden pää-äänen- 
kannattajia, »Rerliner Börsenzeitung», kirjoittikin:

»Suomen esimerkki osoittaa, että kohtalon yhteisyys 
johtavien autoritääristen ja pienten demokraattisten val
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tioiden kesken on täysin mahdollinen. Saksassa ei kukaan 
vähääkään sumeillut sen vuoksi, että sen aseveli Suomi on 
todellisen demokratian maa.»

Tuskin kukaan pystyy sanomaan, eroaako tuo suoma- 
laismallinen »todellinen demokratia* jollain tavalla ole
mukseltaan fasistikomennosta. Se ei eroa siitä olemuksel
taan, vaan ainoastaan naamioinniltaan. Toisin sanoen se 
eroaa siinä suhteessa, että Suomen taantumuksellinen ra
havalta yrittää vielä peitellä hirmuvaltansa alastomuutta 
vanhan demokraattisen hunnun rievuilla. Se tahtoisi tieten
kin sodan päätyttyä heittää pois nuokin rievut, joihin ny
kyään kuuluvat sekä »parlamentti» että sosialidemokratia 
Suomessa. Mutta se voi heittää ne pois vain siinä tapauk
sessa, että fasistinen Saksa voittaa sodassa. Kun tuollainen 
mahdollisuus on kuitenkin jo kadonnut taivaanrannalta, 
niin nyt nuo rievutkin voivat luottaa siihen, että niitä tul
laan vielä käyttämään omalla paikallaan, mikäli se riippuu 
Suomen rahavaltiaista.

Suomessa tämän tietävät niin fasistit kuin sosialidemo
kraatitkin, mutta kuitenkin ne silloin tällöin alkavat leh
dissään kinastella siitä, onko maassa pantava pystyyn 
»uusi järjestys» vai ei. Miksi ne siitä kinastelevat? Molem- 
mathan palvelevat samaa isäntää ja kannattavat samaa 
hitleriläistä politiikkaa, nykyisen hallituksen sotapolitiik
kaa. Mikä siis on näiden kinastelujen tarkoituksena?

Ensiksikin näiden kinastelujen tarkoituksena on salata 
kansalta maan nykyisen hallituskomennon todellinen 
luonne. Kun kerran sanomalehdet väittelevät siitä, onko 
maassa toimeenpantava fasistinen »uusi järjestys» vai 
säilytettävä »demokratia», niin kansa saattaa uskoa, että 
demokratia on yhä vielä voimassa. Tosin kansa näkee omin 
silmin, että kaikki sen demokraattiset oikeudet on poistettu, 
mutta sanomalehdet puhuvat vain »sotatilan aiheuttamista 
väliaikaisista rajoituksista», ikään kuin demokratia olisi 
Suomessa vielä elossa, tosin näkymättömässä muodossa niin 
kuin autuaan sielu taivaassa.

Toiseksi Saksan hitleriläiset, jotka suomalaisen puolue- 
haaraosastonsa IKL:n avulla jatkuvasti kiihottavat pystyt
tämään peittelemättömän fasistijärjestelmän ja poistamaan 
kaiken demokraattisen naamioinnin, yllyttävät siten sosia
lidemokraattisia apureitaan ahkeroimaan jatkuvasti palve
luksessaan. IKL:n suun kautta hitleriläiset sanovat sosiali
demokraattisille palkkarengeilleen:
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— Vetäkää lujemmin älkääkä pälyilkö sivuille, älkää 
pälyilkö Skandinaviaan, Englantiin ja  Amerikkaan, Todis
takaa teoillanne, että voitte ansaita meiltä täyden luotta
muksen, todistakaa että te saatte paremmin kuin kukaan 
muu työväen alistumaan meidän tahtoomme, tekemään työ
tä ja sotimaan meidän asiamme puolesta, muuten me näy
tämme, että maata voidaan hallita ilman teitä ja ilman 
eduskuntaa!

Kolmanneksi sosialidemokratian johtajat käyttävät 
IKL:n lehtien kanssa käymäänsä kinastelua poliittisen mai
neensa kohentamiseen työväen silmissä. Nimenomaan voi
dakseen olla hyödyksi hallitukselle ja hitleriläisyydelle, on 
sos.dem. johtajien pidettävä huolta joukkovaikutuksensa 
säilymisestä. Palvelemalla fasistisia »aseveljiä» he ovat jo 
joutuneet jokseenkin huonoon huutoon työväen silmissä, 
ja jos he vielä menettävät joukkovaikutuksestaan, niin 
piakkoin sosialidemokraattisilla ministereillä ei tule ole
maan mitään hyötyarvoa Hitlerille eikä Suomen rahaval- 
tiaille. Sen vuoksi heidän on aika ajoin esiinnyttävä »de
mokratian puoltajina», ja koska he puoltavat sitä vain sa
noissa, niin yksikään fasisti ei loukkaannu heille.

Sen johdosta, että fasistit painostavat eräitä riittämät
tömän palveluintoisia sosialidemokraatteja, alkoi helsinki
läinen ruotsinkielinen sos.dem. lehti »Arbetarbladet» viime 
vuonna jo hermostua ja kirjoitti:

»Uutta järjestystä haluavien julkeus kasvaa päivä päi
vältä. Tuntuu siltä, kuin demokratian haudankaivajat olisi
vat päättäneet ottaa selville, kuinka paljon törkeyttä ja  hä
vyttömyyttä demokraattisessa maassa siedetään. He ovat 
menneet kovin pitkälle.»

Mutta tietäväthän fasistit hyvin, kuinka pitkälle he voi
vat mennä Suomen sosialidemokraattien yllyttämisessä. 
Eihän yksikään sosialidemokraattien johtajista ole vielä 
edes eronnut fasistisesta Aseveliliitosta, huolimatta niistä 
nöyryytyksistä, joista »Arbetarbladet» niin valittavasti kir
joittaa. Yhä vielä on täysin voimassa se julkinen sopimus, 
jonka sosialidemokraattinen puolue teki 1940 sellaisten tun
nettujen »demokratian haudankaivajani» kuin suojeluskun
tien kanssa. Näin ollen ei ole syytä pelätä, että Suomen so
sialidemokraattisilta fasismin apureilta kärsivällisyys loppuu 
tai selkä katkeaa.

Joka tapauksessa Suomen sosialidemokratian johtajilla, 
Väinö Tannerilla ja  hänen apulaisillaan, on kaksi huip
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puunsa kehitettyä ominaisuutta. Toinen niistä on poliittinen 
valheellisuus. Kun vertaa heidän sanojaan ja tekojaan, niin 
huomaa missä asiassa tahansa niiden välillä ylipääsemättö
män kuilun. Samat miehet, jotka yhdessä fasistien, suoje
luskuntien, poliisien ja ohranain kanssa ovat häikäilemättö
mästi tukahduttaneet Suomen työväen itsenäisen äänen, toi
tottivat vappujulistuksessaan 1942, että »työväenluokka 
haluaa nytkin korottaa äänensä kansamme riippumatto
muuden, vapauden ja kansanvaltaisen yhteiskuntajär
jestyksen puolesta». Samat miehet, jotka ovat myyneet 
hitleriläisille Suomen kansan itsenäisyyden, vapauden ja 
kansanvaltaiset oikeudet, huutavat, että »ei voi sallia 
käytävän kauppaa näillä kansamme kestävyyden perustana 
olevilla arvoilla». Samat miehet, Tanner ja hänen kump
paninsa, jotka ovat järjestäneet vankilaan kaikki omankin 
puolueensa kansanedustajat sillä perusteella, että nämä 
eivät hyväksyneet heidän juomaan demokratian lopetta
miseksi maassa, julkesivat mainitussa vappujulistuksessaan 
sanoa: »Vehkeilystä kansanvaltaista valtiojärjestystämme 
vastaan on tehtävä loppu.»

Tuollaiset esimerkit osoittavat heidän rajatonta vilpilli
syyttään.

Mutta heillä on toinenkin ominaisuus, jossa he ovat saa
vuttaneet maailmanennätyksen. Se on heidän notkeaselkäi- 
syytensä fasistien edessä yleensä ja hitleriläisten edessä eri
tyisesti. Ellei heillä olisi erikoista taituruutta tällä alalla, 
eivät sosialidemokraatit istuisi ministerin tuoleilla Suomes
sa nykyisen sodan aikana. Se on selvä kaikille. Eihän voi 
olla sattuma, että kaikkien maiden sosialidemokraateista 
Suomen sos.dem. puolue on ainoa, joka osallistuu Hitlerin 
avustajain hallitukseen, kannattaa avoimesti Hitlerin anas- 
tussotaa ja touhuaa tukka tuulessa edistääkseen tuon kaik
kien kansojen vapauden pahimman vihollisen voittoa.

Tämä tosiasia osoittaa selvästi, mitä Suomen sosialide
mokratia on nykyisessä kehitysvaiheessaan ja  millaiseksi 
mätäpaiseeksi ylipäänsä demokratia Suomessa on muut
tunut. Sillä erottamattomana osana siellä nykyään vallitse
vasta hitleriläistetystä »demokratiasta» on hitleriläistynyt 
sosialidemokratia.



5. Talouspula
Sodan ja saksalaisten harjoittaman rosvouksen johdos

ta Suomi on nyt vaikean talouspulan pihdeissä. Tämä pula 
ilmenee siinä, että valtion raha-asiat menevät yhä enem
män rempalleen ja raha menettää arvonsa, uiko- ja sisä- 
maankauppa tyrehtyy, teollisuuden ja maatalouden tuotan
to on suuresti supistunut, raaka- ja  polttoaineista, työvoi
masta ja elintarvikkeista on puutetta.

Suomen sotamenot nielevät nykyään monta kertaa 
enemmän varoja kuin sen koko valtion budjetti ennen sotaa. 
Valtion menot, jotka vuosina 1937—1938 olivat alle 5 mrd. 
Smk, kasvoivat virallisten tietojen mukaan 1940 17,5 mil
jardiin ja 1941 20,9 miljardiin markkaan. Vuoden 1942 to
siasiallisista menoista ei ole tietoja, ja  eduskunnalle esitetty 
vuoden 1943 tulo- ja menoarvio oli laadittu ottamatta lain
kaan huomioon sotamenoja (koska, kuten sanottiin, oli 
»mahdotonta arvioida niitä edes likipitäen»). Mutta kes
kuskauppakamarin edustaja insinööri Oksala ilmoitti mar
raskuussa 1942:

»Kuten tunnettua, meidän sotamenomme tekevät noin 
18 miljardia vuodessa, mutta tulevaksi vuodeksi valtio tar
vitsee 36 miljardia markkaa.»

Tuon summan suhteellisesta suuruudesta saa käsityk
sen, kun ottaa huomioon, että Suomen koko kansallistulo 
(so. kaikkien yritysten, osakeyhtiöiden ja  kaikkien yksityis
ten henkilöiden tulot yhteensä) yleisesti tunnustetun arvion 
mukaan ei nouse yli 35 miljardin markan. Siis tänä vuonna 
Suomen valtion sota- ym. menot vaativat varoja enemmän 
kuin maan koko kansallistulon määrän.

Mistä hallitus saa kokoon nuo varat? Se pyrkii tieten
kin kiristämään äärimmilleen veropuristinta, mutta kuten 
vuoden 1943 budjetista näkyy, ei se itsekään toivo saavan
sa veroista enempää kuin 10,5 mrd. markkaa. Siis pääosa 
menoista hallituksen on peitettävä lisäämällä valtionvel
kaa ja laskemalla yhä enemmän liikkeeseen paperirahaa.

Suomen valtionvelka on kasvanut viimeisten neljän vuo
den kuluessa yli kymmenkertaisesti. Hallituksen julkaise
mien tietojen mukaan oli valtionvelka (mrd. Smk):

1938 (vuoden lo p u s s a ) ................................... 3,4
1939 »   5,6
1940 »   17,2
1941 »   27,7
1942 (syyskuun 30. p n ä ) ................................... 35,2
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Todellisuudessa Suomen valtionvelka oli jo 1942 paljon 
suurempi, sillä lunastamattomat valtionobligaatiot ja siir
toväelle suoritettavat korvaukset nousivat 12—14 miljardiin 
markkaan. Kun otetaan huomioon nämäkin erät, teki Suo
men valtionvelan kokonaismäärä vuoden 1942 lopussa val
tiovarainministerin ennakkolaskelmien mukaan vähintään 
50 mrd. mk. Yksistään korkojen ja välttämättömien kuole
tusten maksuun tarvitaan hänen antamiensa tietojen mu
kaan vuosittain 3—3,5 mrd. mk, so. yhtä paljon kuin koko 
valtionvelka neljä vuotta aikaisemmin.

Mutta se seikka, joka Suomen ministereissä herättää 
suurinta levottomuutta, ei ole niinkään paljon valtionvelan 
kokonaismäärä, kuin tuon velkamäärän laatu ja luonne. 
Valtionlainoilla hallitus on saanut kerätyksi vain pienem
män osan tarvitsemistaan varoista. Yhä suuremman osan 
se on joutunut ottamaan Suomen Pankin kassasta. Seuraa- 
vat tiedot antavat kuvan siitä, miten Suomen valtionvelan 
luonne on muuttunut. Tämän velan kokonaismäärästä teki
vät:

V. 1 9 3 8 y .  1 9 4 2

ulkomaiset l a i n a t ............... 23 pros. 13 pros.
pitkäaikaiset kotimaiset lai

nat .................................. 75 n 22 ”
lyhytaikaiset kotimaiset 

luo ttoerä t........................... 2 »» 27 »
Suomen Pankilta otettu velka 0 n 38 ”

Kuten näkyy, ulkomaiset lainat tekevät nykyään pie
nimmän osan Suomen valtion velkamäärästä. Nyt ei enää 
ainoakaan maa, Ruotsia lukuunottamatta, anna Suomelle 
lainaa. Tässä ei ole oikeastaan mitään ihmettelemistä, mut
ta on kuvaavaa, että suomalaisetkin kapitalistit ja  pankit 
ovat sodan aikana käyneet varsin kitsaiksi ja  varovaisiksi 
luotonannossaan omalle hallitukselleen: nykyään ne il
meisesti pidättyvät merkitsemästä pitkäaikaisia valtionlai
noja siitä huolimatta, että yksityispankkien kassat ovat 
ääriään myöten täynnä paperirahaa. Lukuunottamatta niitä 
tapauksia, joissa kysymys on pakkolainoista, myöntävät 
yksityispankit yleensä valtiolle (kuten tavallisesti niille 
asiakkailleen, jotka eivät ole enää täysin maksukykyisiä) 
vain lyhytaikaista luottoa ja sitäkin aivan riittämättömässä 
määrässä. Sen vuoksi hallituksen on täytynyt peittää pää
osa sotamenoista Suomen Pankin luotolla. Tämä luotto teki
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jo vuoden 1942 syyskuussa 13,3 miljardia markkaa eli 38 
pros. valtionvelan kokonaismäärästä.

Miten Suomen Pankki on voinut peittää noin suunnatto
mat hallituksen menot? Pääasiassa vain lisäämällä paperi- 
rahan liikkeellelaskua. Rauhan aikana oli Suomessa paperi- 
rahaa liikkeellä 1,5—2 miljardia markkaa. Vuonna 1942 
sitä oli jo 8 miljardia ja  vuoden 1943 maaliskuussa 10,2 
miljardia markkaa. Tällainen setelitulva ei ole voinut olla 
aiheuttamatta rahan ostokyvyn jyrkkää putoamista, Suo
men markan arvon alenemista, inflaatiota.

Hallitus on tosin yrittänyt toimia sitä vastaan ryhty
mällä muun muassa toimenpiteisiin »hintojen ja työpalk
kojen säännöstelemiseksi». Nuo toimenpiteet ovat kuiten
kin osoittautuneet varsin tehottomiksi pidättämään hinto
jen nousua, kalliin ajan kärjistymistä. Vain työläisten pal
kat hallitus on pystynyt sosialidemokraattisten ammattiyh- 
distyspamppujen avulla pitämään nälkätasolla.

Aika ajoittain valtiovarainministeriö valittelee julkisesti 
ihmisten »inflaatiokauhua», mikä ilmenee vaarallisena 
»pääoman pakona reaaliarvoihin», so. paniikin valtaamien 
kapitalistien pyrkimyksenä päästä eroon paperirahoistaan 
ostamalla kaikenlaista reaaliomaisuutta, varsinkin kiintei- 
mistöjä ja liikeyritysten osakkeita. Mutta ilmeisesti on jo 
itse hallituskin yhä kasvavan inflaation edessä joutunut pa
kokauhun valtaan, koska se valtiovarain apulaisministerin 
lausunnon mukaan (huhtikuulta 1943) valmistelee seuraa
vanlaista epätoivoista leikkausta finanssikirurgian alalla. 
Määrättynä päivänä on kaikki liikkeellä olevat paperirahat 
merkittävä erikoisella leimalla, jota ilman ne eivät enää ra
haksi kelpaa; rahan leimaamista hoitavat elimet tulevat sa
manaikaisesti ottamaan pois väestöltä määrätyn osan sen 
rahoista. Siis varsin yksinkertainen ja omalaatuinen 
temppu!

Rappiolle joutuneiden valtioiden historiassa on ollut jos 
jonkinlaisia valtion vararikon muotoja, mutta noin oma
laatuista kuin tämä »suomalais-ugrilainen» ei liene vielä 
koskaan ollut. Ajatellapa vain: varojen tarpeessa oleva hal
litus painattaa ensin miljardeja rahan näköisiä merkkejä, 
sitten ostaa näillä merkeillä väestöltä kaikkea mitä tarvit
see, mutta sen jälkeen ottaa väestöltä pois nuo merkkinsä 
(tai ainakin riittävän suuren osan noista merkeistä). Kuka
ties hallitus uhkaamalla suorittaa tuollaisen »kuohinnan» 
väestön kukkarossa saa takaisin osan rahamerkeistään.
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Mutta on hyvin kyseenalaista, parantaako tuollaisen fasis
tisen finanssikirurgian käyttö Suomen väestön »inflaatio- 
kauhusta» ja  palauttaako se sen menettämän luottamuksen 
valtion seteleihin tai ylipäänsä hallituksen edesottamisiin. 
Mutta eihän se ole tärkeää, eihän fasistihallitus kuitenkaan 
saa hankituksi itselleen kansan luottamusta.

Sodan aikana ovat kaikki Suomen teollisuusalat, sota
teollisuutta lukuunottamatta, joutuneet rappiotilaan. Met
sätöihin, joissa ennen sotaa työskenteli 200 tuhatta työläis
tä, oli vuoden 1942 kevääseen mennessä jäänyt enää kor
keintaan 60 tuhatta työläistä, jota paitsi täyskykyisen työ
voiman lukumäärä oli supistunut vieläkin enemmän. Saha- 
ja  puunjalostusteollisuuden toiminta on lamassa. Selluloo
sa- ja paperitehtaiden tuotanto oli jo vuoden 1942 keskivai
heilla laskenut 35 prosenttiin normaalituotannon mää
rästä.

Vain pieni osa Suomen teollisuusliikkeitä on käynnissä 
koko työviikon ajan. Suurin osa kutoma-, nahka- ja  kumi- 
tehtaita on raaka-aineen ja työvoiman puutteessa lopet
tanut työn kokonaan. Saksalaiset, jotka lupasivat toimittaa 
raaka-ainetta Suomen kutoma-, kumi- ym. teollisuusaloille, 
ovat yksinkertaisesti rikkoneet lupauksensa.

Erikoisen raskaasti on sodasta kärsinyt Suomen maata
lous. Tiukka puute työ- ja vetovoimasta sekä lannoitteista 
on saattanut kokonaan häiriöön maataloustöiden normaa
lin kulun. Vuoden 1941 satoa ei saatu täydelleen korjatuk
si, ja  maan oma vilja riitti vain vuoden loppuun. Puolet 
pelloista jäi syksyllä kyntämättä. Vuoden 1942 kevätkylvöt 
jäivät huomattavalta osaltaan suorittamatta pääasiassa sie
menen, veto- ja työvoiman puutteessa. Vuoden 1942 sato
määristä ei julkaistu yhteenvetotietoja. Tammikuussa 1943 
johtaja Ellilä, josta sen jälkeen tuli huoltoministeri, ilmoit
ti maanviljelyksen tuotantotoiveiden huononevan entises
tään, selittäen että syksyllä 1942 jäi 25 pros. kyntöalasta 
kyntämättä ja  että keväällä 1943 tämä prosenttimäärä tulee 
vielä kohoamaan, sillä maatalouskalusto joutuu jatkuvasti 
epäkuntoon ja on tavaton puute hevosista, ajokaluista ja 
työvoimasta.

Nykyinen pula vaikuttaa tuhoisasti Suomen karjanhoi
toon. Kun maa ei rauhankaan aikana voinut tyydyttää tar
peitaan omalla viljatuotannolla, niin karjanhoidon tuotteil
la se ei ainoastaan tyydyttänyt oman väestönsä tarpeita, 
vaan vielä vei ulkomaille ainakin kolmanneksen näistä
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tuotteista. Nyt sitä vastoin eivät laajat väestökerrokset saa 
edes nähdä enempää maitoa, voita kuin lihaakaan. Suomen 
radion tietojen mukaan nautakarjan pääluku, joka oli nor
maaliaikoina lähes kaksi miljoonaa, on laskenut vuoteen 
1942 mennessä yhteen miljoonaan. Sikojen pääluku on vä
hentynyt 434 000:sta 200 000:een, sianlihan tuotanto 55 
miljoonasta kilosta 20 miljoonaan; lampaiden luku 1,7 mil
joonasta 677 000:een. Eniten on vähentynyt hevosten pää
luku, mutta siitä ei ole annettu julkisuuteen tietoja.

Niin teollisuutta kuin maatalouttakin ankarasti rasitta
va työvoiman puute on tietenkin aiheutunut yksinomaan 
siitä, että maan rikollinen hallitus on heittänyt satoja tu
hansia Suomen miehiä sodan verikentille. Jo 1941 oli Suo
men armeijaan kutsuttu noin 18 prosenttia maan koko 
väestöstä. Saksalais-fasistinen sanomalehti »Berliner Bör- 
senzeitung», lausuessaan julki tunnustuksensa Suomen hal
litukselle auliista tykinruoan toimittamisesta, kirjoitti: 
»Kaikista sotivista maista pitää Suomi aseissa suurimman 
prosenttimäärän väkeä.» Siitä ajasta on tuo prosenttimäärä 
vieläkin kasvanut, koska Suomen armeijan suuren mieshu- 
kan takia sitä on täydennetty ikämiehillä ja keskenkasvui
silla nuorukaisilla.

Näin ollen on hyvin ymmärrettävää, että kaikki halli
tuksen yritykset hankkia työvoimaa eri teollisuusaloille 
(paitsi sotateollisuuteen) ja maatalouteen ovat tähän men
nessä antaneet aivan mitättömiä tuloksia, vaikka työvelvol- 
lisuuslaki koskee ei ainoastaan vanhuksia ja nuorukaisia, 
vaan jopa kymmenvuotiaita poikiakin. Sen vuoksi Suomen 
hallitus teki vuoden 1943 huhtikuussa Saksan esimerkkiä 
seuraten päätöksen naisten »totaalisesta» mobilisoinnista 
työhön. Mobilisoinnin alaisiksi joutuvat kaikki vuosina 
1894—1924 syntyneet naiset, jotka eivät ennestään ole tär
keissä puolustustöissä. Mutta suurin osa mobilisoiduista nai
sista pystyy huonosti ruumiilliseen työhön. Pian nähdään, 
koituuko tästäkään viimeisestä mobilisaatiosta tuotannolle 
sen suurempaa hyötyä, kuin viimetalvisesta sotapalveluk
seen kelpaamattomien miesten »totaalisesta» työmobilisaa- 
tiosta. Kaikesta päättäen näiden »totaalisesti» mobilisoitujen 
miesten osallistuminen metsätöihin aiheutti enemmän 
irvistelyä kuin todellista hyötyä, kuten sen tunnusti »Hel
singin Sanomat», eräs hallituksen äänenkannattajista, jul
kaisemalla virallisen työmobilisaatiokomitean toiminnasta 
pilkkakirjoituksen, jossa sanottiin:
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»Komitean tehtävä on helppo, sen ei tarvitse raapia pää
tään tuumiessaan, mistä löytäisi 'työvainion’ mobilisoidul
l e . J o s  hän on kierosilmä, niin sitä parempi, — hänestä 
tulee mainio tukkijätkä: hänhän näkee rungon yhfaikaa 
kaikilta puolin. Jos hän on vääräsääri, niin menköön ajo- 
mieheksi. Mutta jos hän on värisokea, niin ei sekään ole 
pahitteeksi, — silloinhan on samantekevää, mitä kaataa: 
koivun, petäjän tai kuusen, kunhan ei vain kaada halli
tusta.»

Kuten näkyy, tuossa hirsipuiden maassa ei huumorin
kaan alalla ole enää jäänyt jäljelle muuta kuin hirtehishuu- 
mori.

6. Nälänhätä

Elintarvikepula kävi Suomessa jo 1942 niin ankaraksi, 
ettei fasistinenkaan lehdistö voinut salata levottomuuttaan 
tilanteen vakavuuden johdosta. Niinpä esim. saksalainen 
fasistinen sanomalehti »Deutsche Rundschau» kirjoitti tou
kokuun lopulla 1942:

»Asema Suomessa on vaikea. Päiväannos on keskimää
rin 200 g leipää, 10 g rasva-aineita ja  noin 10 g lihaa. Ko- 
tiemäntä on Helsingissä onnellinen, jos hänen onnistuu 
saada kuukauden kuluessa 200—300 g kalaa ja hiukan 
perunoita.»

Koska työteho tuotantolaitoksissa alenemistaan aleni 
työläisten nääntymyksen vuoksi, täytyi hallituksen marras
kuussa 1942 lisätä leipäannosta 50 g päivää kohti, so. 250 
grammaan asti, ja rasva-aineiden kuukausiannosta 100 g, 
so. 500 grammaan asti. Vuoden 1943 heinäkuun 1. päivästä 
alkaen supistettiin leipäannos jälleen 200 grammaan; elo
kuussa piti taas palauttaa 250 gramman annos, mutta miten 
käy syksyllä ja talvella, sitä ei kukaan tiedä.

Monille Suomen työtätekeville oli 1942 pelastuksena 
nälkäkuolemasta ainoastaan se, että he saivat hankituksi it
selleen jonkin verran nauriita tai lanttuja. Peruna sitä vas
toin on käynyt harvinaisuudeksi työläisten pöydällä. »Suo
men Sosialidemokraatti» kirjoitti esimerkiksi syyskuun 30. 
päivänä 1942, että Helsingissä oli muodostunut erittäin 
kireä perunapula juuri perunasesongin aikana. Koko kau
pungissa, kirjoitti lehti, saa hankituksi perunoita vain mi
tättömän vähän ja senkin ainoastaan sillä hetkellä, kun 
perunakuorma saapuu kaupunkiin. Joulukuussa sama lehti
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kirjoitti, että perunat, joita jaetaan Helsingin asukkaille, 
ovat suurimmaksi osaksi pilaantuneita; kansanhuoltominis
terien määräämää peruna-annosta on käytännössä mah
dotonta hankkia, joten tuo annos on käynyt vain »teoreet
tiseksi».

Olisi kuitenkin väärin sanoa, että Suomessa kaikki ih
miset näkevät nälkää. Ei. Kansa näkee nälkää, mutta eivät 
kansan riistäjät. Nälässä ovat ne, joilla ei ole suuria varoja.

Ruotsalaisen sanomalehden »Stockholms Tidningenin» 
kirjeenvaihtaja kirjoittaa Helsingistä: »Suomessa on totut
tu maksamaan keinottelijoille elintarvikkeista mikä hinta 
hyvänsä». Kuka »on tottunut», se käy selville saman kir
joituksen jatkosta, joka kuuluu: »Tavara, jolle säädetään 
rajahinta, ehdottomasti katoaa vapaamarkkinoilta ja jou
tuu keinottelukaupan piiriin, eivätkä vähävaraiset sitä saa». 
Selvyyden vuoksi kirjeenvaihtaja vielä lisää: »Ostajat ja 
kaantuvat kahteen luokkaan — rahakkaisiin ja rahatto
miin. Näiden kahden luokan kesken oli koko viime talven 
käynnissä taistelu leivästä.»

Tämä taistelu on rahattomille aivan ylivoimaista maas
sa, missä rahakkaat saavat kaikkea tukea viranomaisilta, 
jotka suojelevat ei ainoastaan rahasäkin etuja yleensä, vaan 
myös kaikenlaisten keinottelijain ja trokarien yksityisetuja. 
Nämä viimeksi mainitut käyttävät hyväkseen sotatilannet
ta ja nälänhätää kahmiakseen itselleen suuria tuloja.

Vaikka väestölle myydään vain osa korttien mukaan 
kuuluvista ruokatarpeista, eivät suuriperheiset työläiset 
useinkaan palkan pienuuden takia pysty lunastamaan edes 
sitä, minkä he korteillaan voisivat saada. Talonomistajat 
kiskovat työläisten palkoista sievoisen osan asunto- 
vuokran muodossa ja halkojen jälleenmyyjät polttopuiden 
hinnoissa. Puhuessaan sotilaiden perheavustusten pienuu
desta »Suomen Sosialidemokraatti» kirjoitti syyskuun 
14. pnä 1942, että häivinkin asunto maksaa vähintään 200 
markkaa kuussa ja halko kuutio 300 markkaa. Lehti ei voi 
muuta kuin pitää ihmeenä sitä, miten asepalvelukseen kut
suttujen perheet tulevat toimeen pienillä avustuksillaan.

Välttämättömien elinkustannusten virallinen indeksi on 
sodan aikana noussut 85 prosentilla. Tämän indeksin mu
kaan tarvittiin v. 1939 nelihenkisen työläisperheen toimeen
tuloon 24 000 markan vuositulot. Nykyään, hintojen nou
sua vastaavasti, tarvittaisiin samanlaisen perheen ylläpitoon 
44 000 markan vuositulot. Mutta todellisuudessa useimpien



Suomen työläisten palkka ei nouse puoleenkaan tuosta 
summasta.

Suomen sosiaaliministerikin, sosialidemokraatti Fager
holm, joka hallituksen toimeksiannosta käy aika ajoin 
Ruotsissa, puhuu siellä ollessaan (ei tietenkään Helsingis
sä) Suomessa vallitsevasta nälänhädästä saadakseen tuon 
tosiasian nojalla ruotsalaiset taipuvaisiksi antamaan Suo
men hallitukselle aineellista apua, jota se tarvitsee sodan 
jatkamiseksi. Esim. Ruotsi-Suomi yhdistyksen kokouksessa 
tammikuun 10. pnä 1942 tuo suomalainen ministeri sanoi: 
»En mitenkään käsitä, kuinka ihmiset voivat tulla toimeen 
Suomessa!»

Todellisuudessa hän käsittää hiukan enemmän kuin ha
luaa myöntää, sillä ensinnäkin hän tietää hyvin, että monet 
ihmiset Suomessa ovat jo nälästä lakanneet »tulemasta toi
meen». Vuodesta 1941 alkaen on kuolevuus maassa ylittä
nyt syntyvyyden. Lasten keskuudessa on kuolevuus erikoi
sen suuri. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 1942 oli kai
kista selustassa kuolleista lähes 60 prosenttia lapsia.

Toiseksi Suomen sosiaaliministeri tuntee epäilemättä 
myös lukuisia tosiasioita joukkojen nälkiintymisestä Suo
messa. Suomalaisten lääkärien tietojen mukaan on maan . 
kaupunkiväestö sodan aikana menettänyt 10 pros. painos
taan (se todettiin jo v. 1942). En mene takuuseen tuon ar
vion tarkkuudesta, mutta siinäkin tapauksessa, ettei väestö 
ole keskimäärin menettänyt painostaan enempää kuin 10 
prosenttia, on työkansa tietenkin menettänyt paljon enem
män entisestä painostaan, sillä täytyyhän arviolaskussa ot
taa huomioon, että elintarvikkeiden »rahakkaiden» osta
jain ruhot ovat laihtuneet keskimäärää vähemmän tai ei ol
lenkaan, kun taas suurkapitalistit, pankkiirit, kartanonher
rat ja iso liuta fasistisia palkkarenkejä — kumpaakin suku
puolta — ovat saattaneet ihroittuakin.

Tunnettu sveitsiläinen sanomalehti »National-Zeitung» 
kirjoitti syyskuun 22. pnä 1942:

»Suomalaiset saavat keskimäärin 30—40 pros. vähemmän 
kalorioita kuin ihmiselimistö tarvitsee, ja vitamiineja hei
dän ravinnostaan puuttuu vieläkin enemmän. Lihaa ja ras
va-aineita ei usein ole lainkaan saatavissa. Tämä on eri
koisen raskasta kansalle, joka elää pohjoisessa ilmanalassa, 
missä ravinnon tulee olla rasvapitoista.»

Tässä on taas muistettava, ettei tuo keskimääräinen 
prosentti ilmaise lähestulkoonkaan täydellisesti kalori- ja
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vitamiinipitoisuuden todellista puutetta työkansan ja yleen
sä köyhien kansankerrosten ravinnossa. Niitä siis jo jäytää 
patologinen nääntymisprosessi. Tämän uhkaavan tosiasian 
johdosta koettavat suomalaiset lääkäri- ja tiedemiespiirit 
keksiä ratkaisua pulmaan: voisiko joillakin korvikkeilla eh
käistä kansan jatkuvan joukkonälän. Lehdistössä on jul
kaistu moniakin »viisaita», mutta käytännössä hyödyttömiä 
reseptejä tältä alalta. Yhteen aikaan suomalaiset sanoma
lehdet mainostivat ahkerasti Helsingin yliopiston professo
rin Simolan »arvovaltaisia» esityksiä, joissa hän suositteli 
auliisti ikivanhaa suomalaista korviketta, pettuleipää. 
Lisäksi hän neuvoi, että luonnosta löytyy paljon lehdeksiä
kin, joita voi lisätä jauhoihin. Lehdekset ovat kuitenkin jo 
karjanrehun korviketta eivätkä anna ihmiselle — sen 
enempää kuin pettukaan — kalorioita tai vitamiineja. Kaik
ki nuo korvikkeet ovat siis hyödyttömiä ja ravinnoksi kel
paamattomia. Professori Simolakin tietää sen vallan hyvin, 
mutta peittääkseen avuttomuutensa ja noloutensa pääky
symyksen voittamattoman vaikeuden edessä tuo rehutieteen 
nero esitti kirjoituksensa lopussa uuden, niin sanoaksemme 
»poliittisen korvikkeen»:

»Aika vaatii muutakin kuin kalorioita ja  vitamiineja. 
Ennen kaikkea kestävyyttä ja sisua. Niillä korvataan ilman 
muuta osa ravinnon puutteesta.»

Näin tuo kelvottomien kansanravinnon korvikkeiden 
oppinut keksijä paljasti itsensä. Hän paljasti itse itsensä 
aivan tavallisen fasistisen sotakiihkoilijan korvikkeeksi. 
Häntä ei hävetä yllyttää ihmisiä, joita nykyinen hallitus 
kiusaa nälällä, korvaamaan ravinnon puutetta »sisulla». 
Samaan aikaan kuin Suomesta kaukana olevien puolueetto
mien maiden kuten esim. Sveitsin porvarillinen lehdistö 
säälien viittaa mm. siihen kauheaan tosiasiaan, että lasten 
kuolevuus eräillä Suomen paikkakunnilla »on jo 7 kertaa 
suurempi kuin aikaisempina vuosina» (»National-Zeitung» 
syyskuun 22. pnä 1942), niin itse Suomessa tiedemiehenä it
seään pitävä fasistiveijari kyynillisesti selittää asian olevan 
siten, että siellä ihmiset eivät tarpeeksi korvaa kalorioi
ta ja vitamiineja »sisullaan» fasistisessa sodassa.

Tunnetun lastenlääkärin professori A. Ylpön mitä varo
vaisimpien laskelmien mukaan oli Suomessa 1942 yli 
100 000 lasta kiireellisesti lisäravinnon tarpeessa. Tällä lää
kärillä oli miehuutta vaatia ainakin nääntyneimmille lap
sille todellista lisäravintoa eikä professori Simolan puoska-
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rikorvikkeita. Mutta tuskinpa kukaan on epätietoinen siitä, 
että suurimmalta osalta Suomen lapsia on jäänyt saamatta 
tarvitsemansa välttämätön lisäravinto.

Toinen suomalainen lääkäri, Tuberkuloosin Vastusta- 
misyhdistyksen sihteeri tohtori Savonen, on ilmoittanut, 
että tuberkuloositapaukset ovat nykyään, sodan aikana 
lisääntyneet lasten keskuudessa hirvittävällä nopeudella eli
mistön vastustuskyvyn heikkenemisen vuoksi.

Ruotsissa sellainenkin sanomalehti kuin sahateollisuu- 
denharjoittajain äänenkannattaja »Sägverksägaren» julkai
si kirjoituksen Suomen työläisten ja heidän lastensa sanoin
kuvaamattomasta puutteesta ja hädästä. Kirjoittaja oli 
ollut sen ruotsalaisen valtuuskunnan johtajana, joka 1942 
kävi Itä-Suomessa jakamassa aineellista apua metsäteolli
suudessa työskenteleville suomalaisille. Hän kirjoitti seu- 
raavaa:

»Kovinta kokee tietenkin Suomen köyhin väestö. Köy
hälistö ei pysty ostamaan elintarvikkeita vapaamarkkinoil- 
ta liian korkeiden hintojen takia. Suomen köyhälistö saa 
kestää yli-inhimillisiä kärsimyksiä. Näkisittepä vain noi
den köyhien lapsia! Vatsat turvonneet, muuten pelkkää luu
ta ja nahkaa. Ilman jalkineita ja sukkia, useimmiten yllä 
vain repaleinen paita tai vanha huivi ruumiin ympäri kää
rittynä. Sellaiset kuvat painuvat mieleen koko iäksi.»

Toistan, että tämä on ruotsalaisesta työnantajain leh
destä.

Sairaustapausten nopea lisääntyminen ja varsinkin tu
berkuloosin laaja leviäminen Suomessa ei nykyään ole ha
vaittavissa yksinomaan lasten, vaan myös aikuisen väestön 
keskuudessa. Se on suoranainen seuraus kansanjoukkojen 
kauan kärsimästä ravinnonpuutteesta ja kurjuudesta. Suo
men sanomalehdistöstä näkyy muun muassa, että keuhko
tauti leviää nykyään entistä pahemmin, paitsi kaupungeis
sa ja työläisasutuksissa, myös maalaisväestön keskuudessa.

Jo 1942 todettiin Suomessa, että kuolevuus sodan 
aikana on osoittautunut selustassa miltei yhtä suureksi kuin 
rintamalla.

Suomea ei syyttä sanota nykyään »hautausmaiden 
maaksi*. Eikä suotta siellä nälkään nääntyvät ihmiset kuo
lemansa edeUä kiroa Hitlerin rikollista sotaa ja  Suomen 
rikollista hallitusta, joka on tuominnut heidät tuhon omiksi.
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7. Epätoivo ja moraalinen rappio

Jo vuoden 1941 syksyllä ja seuraavana talvena kävi ilmi 
Suomen kansanjoukkojen tyytymättömyys sotaan. Vuoden 
1942 kuluessa tämä tyytymättömyys kehittyi kahteen eri 
suuntaan. Tietoisimmassa osassa työkansaa se muuttui pa
lavaksi vihaksi sotaan syyllisiä hallitusherroja kohtaan ja 
aktiiviseksi fasismin vastustamisen pyrkimykseksi (siitä esi
tämme esimerkkejä seuraavassa luvussa). Sitä vastoin muis
sa työkansan kerroksissa tyytymättömyys sotaan muuttui 
passiiviseksi epätoivoksi.

Juuri epätoivo on tällä hetkellä ehkä kaikkein luonteen
omaisin ilmaus Suomen kansanjoukkojen enemmistön mie
lialasta. Tämä näkyy esim. lukuisista meille tunnetuista 
omaisten kirjeistä Suomen armeijan sotilaille. Tuntuu sel
västi, kuinka kiusaantuneita ihmiset ovat, kun heitä painaa 
oikeudettomuus ja fasistinen väkivalta, pakkotyö ja ankara 
riisto, kova puute ja kurjuus. Fasistihallituksen järjestämä 
ryöstö, orjuutus ja verenvuodatus panee heidät huokaa
maan. Tuntuu selvästi, kuinka hirvittäviä kärsimyksiä ih
miset saavat kokea nälän, pakkasen, nöyryytysten ja mur
heen kynsissä. Mutta enin osa noista ihmisistä ei vielä näe 
ulospääsyä fasistisen sodan helvetistä, eikä heissä ole vielä 
voimaa ja päättävyyttä esittää jyrkkää vastalausetta ahdis- 
tajilleen, vaan he kärsivät epätoivon tuskia.

Tähän liittyy myös se moraalinen rappioituminen, joka 
leviää hitleriläistetyssä Suomessa. Fasistinen rutto saastut
taa ympäristönsä siveellisellä rappiolla, tapain raaistumisel
la ja rikollisuuden myrkyllä. Tuo tartunta muuttuu erikoi
sen vaaralliseksi kulkutaudiksi siellä, missä laajoja kan
sankerroksia ahdistaa poliittinen epätoivo, ja  juuri niin on 
nyt Suomessa tapahtunut.

Suomen fasistiset vallanpitäjätkin, jotka itse avasivat 
kaikki portit ruskealle rutolle, ovat nyt alkaneet valittaa, 
että siveellinen rappio leviää maassa niin rajusti, että sen 
vuoksi on luhistumassa ylipäänsä suomalaisten »moraali
nen henki». Niinpä esim. presidentti Ryti puhui lokakuus
sa 1942 radiossa, että pitkäaikaisen sodan johdosta on selus
tassa havaittavissa siveellisen hengen turmeltumista.. .  Li
sääntyy alkoholismi, leviää itsekkyys, levottomuutta herät
tävässä määrin kasvaa rikollisuus ja  silmiin pistää moraali
nen rappeutuminen.

Herra Rytin mainitsemat tosiasiat ovat kiistattomia ja
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silminnähtäviä. Kyseenalainen on vain hänen selityksensä, 
että nuo häpeälliset tosiasiat, jotka kuvaavat Suomessa le
viävää moraalista rappeutumista, ovat muka pelkästään 
»pitkäaikaisesta sodasta» johtuvia. Mutta yrittäköön selit
tää, miksi pitkäaikainen sota toisissa maissa, kuten Suomes
sa, Saksassa ja Italiassa, saa aikaan moraalista rappiota, 
mutta toisissa, kuten Neuvostoliitossa ja yleensä hitlerin- 
vastaisen liittouman maissa, kohottaa kansan moraalista 
ryhtiä. Asia ei ilmeisesti riipu sodan pitkäaikaisuudesta, 
vaan sodan tarkoitusperistä ja sen poliittisesta luonteesta: 
oikeutettu sota, vapautussota, ilmeisesti kohottaa kansan 
moraalia, mutta epäoikeutettu sota, anastussota, johtaa mo
raaliseen rappioon. Tämä on yksi sodan poliittisia perusla
keja.

Herra Rytiltä, Hitlerin luottamusmieheltä Suomen pre
sidentin paikalla, ei tietenkään voi odottaa, että hän selittäisi 
totuudenmukaisesti ja rehellisesti, miksi Suomessa varkau
det, rosvoukset, murhat, juopottelu ja riettaus ovat yhtäk
kiä alkaneet niin kovasti rehottaa. Muutoinhan hän joutui
si selittämään asian näin: kun kerran hallitus itse harjoit
taa järjestelmällistä ryöstöä, varkautta ja väkivaltaa kan
san keskuudessa ja kun se panee armeijansakin harjoitta
maan rosvousta ja väestön julmaa sortamista anastamal- 
laan vieraalla alueella, niin ei tarvitse yhtään ihmetellä, et
tä monet tuon hallituksen alamaiset ja kasvatit osoittavat 
myös »yksityistä aloitteellisuutta» samanlaisten rikosten 
toimeenpanossa. Ja kun hallitus itse suo fasistisille sotapu- 
kareille ja etenkin Suomessa majailevalle saksalaiselle sota
väelle otolliset olot riettaan elämän harjoittamiseen, niin 
on täysin ymmärrettävissä, että haureus leviää maassa niin 
hillittömästi.

Mitä taas tulee juoppouden leviämiseen nykyisessä, hit- 
leriläistetyssä Suomessa, niin yksinkertainen suomalainen 
nainen Vaasasta, korpraali L. Hietamäen äiti osasi kirjees
sään, jonka hän lähetti pojalleen rintamalle, selittää sen 
paljon paremmin kuin Suomen presidentti. Hän kirjoitti 
siitä näin:

»Kaikki täällä ovat ruvenneet juomaan, tytötkin. Ja se 
on ymmärrettävää, kun ei ole mitään muuta ja kun viinaa 
saa ilman korttia.»

Kuten tästä näkyy, on Suomen sota- ja nälkähallitus 
luonut otolliset olot myös alkoholismin leviämiselle laajassa 
mitassa. Hyvin kuvaavaa on sekin, että viime vuonna (1942)
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hallitus nimitti sosiaaliministerin, sosialidemokraatti Fa
gerholmin viinaa valmistavan ja myyvän monopoliyhtiön 
pääjohtajaksi. Nyt hän on siis yhtaikaa sekä sosiaaliminis
teri että pääviinakauppias Suomessa. Nähtävästi hallitus 
tällöin katsoi asiaa siltä näkökannalta, että kun kerran näl
käinen kansa ei kumminkaan saa sosiaaliministeriöltä mi
tään kunnollista suuhunpantavaa, niin järjestäköön ministe
ri kansalle edes mahdollisuuden juopotella lohdutuksekseen 
ja tyhjän valtionkassan hyväksi.

IV

HITLERILÄISYYDEN HÄVITTÄMISEN NÄKÖALAT 
SUOMESSA

1. Työtätekevän kansan vihan ja aktiivisen 
vastarinnan kasvu

Passiivisen epätoivon ja moraalisen rappeutumisen ohel
la Suomessa on käynnissä toinenkin prosessi: työtätekevien 
tyytymättömyys sotaan muuttuu vihaksi ja suuttumukseksi 
sekä aktiiviseksi vastarinnaksi fasististen valtaherrojen 
määräyksiä vastaan.

Tosin tämä prosessi on toistaiseksi vielä hidas. Vallitse
van sotakomennon oloissa suurin osa Suomen työtätekeviä 
vielä tätä nykyä sietää sodan, nälän ja orjuutuksen sano
mattomia kärsimyksiä ilman joukkovastustusta.

»Ken haluaa, voi kehua järjestelmäämme siitä, ettei tyy
tymättömyys ole tähän mennessä ilmennyt räikeissä muo
doissa», kirjoitti »Arbetarbladet» syyskuun 11. pnä 1942 
Helsingin työläisperheissä toimitetun kurjuustutkimuksen 
johdosta sekä lisäsi: »Kansamme kärsivällisyys on ennen
kuulumaton. .. Jos maassa olisi sananvapaus, niin epäile
mättä saisimme lukea sanomalehdistä ja kuulla kokouksis
sa aivan toisenlaisia veisuja.»

»Toisenlaisia veisuja» kuullaan nykyäänkin Suomessa, 
vaikkakaan ei sanomalehdissä eikä kokouksissa, vaan 
esim. metsätyömailla ja yleensä pakkotyöpaikoilla. Lukui
sissa kirjeissä, joita rintamalla olevat Suomen sotilaat saa
vat omaisiltaan, kuvastuu suuttumus pakkotyökomennon
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johdosta. Esim. sotamies V. Pohjolan vaimo Salon kauppa
lasta kirjoitti siitä miehelleen useampaan kertaan.

»Tämän kuun loppupäivinä täältä lähdetään sitten mot- 
titalkoihin. Sinne ei pitäisi olla pakko mennä, mutta kai se 
siksi muuttuu, kun vapaaehtoisia menijöitä ei ole kuiten
kaan tarpeeksi. Mua eivät kyllä narraa sellaisilla mottimer- 
keillä», kirjoitti hän syyskuussa 1942.

»Liikkeitäkin suljetaan paljon ja henkilökunta ajetaan 
juurikkaiden nostoon», hän kirjoitti lokakuun 4. pnä 1942. 
»Naiset on kiukkuisia pakkotyöstä, joten heitä varten on jo 
perustettu kurikomppania. Joskus epäilyttää, elämmekö to
della kahdennellakymmenennellä vuosisadalla. Tuntuu 
melkein keskiajalta. Raipat vain puuttuu, mutta kauanko 
kestää, ennen kuin nekin otetaan käytäntöön. Hulluksi käy 
koko elämä.»

Laaja propagandakampanja, jonka hallitus pani toimeen 
1942 vapaaehtoisten mobilisoimiseksi yleisiin töihin, meni 
aivan myttyyn. Hallituksessa istuvat johtoherrat tosin ju- 
listelivat, että »talkoohenki» on suomalaisen kansallishen
gen luonteenomainen piirre, mutta syystä tai toisesta suo
malainen kansa pysyi talkoista poissa. Silloin hallitus jätti 
talkoopuuhat sikseen ja tammikuussa 1943 siirtyi kautta 
linjan »totaaliseen pakkojärjestelmään». Mutta osoittautui, 
ettei »suomalainen kansallishenki» käytännössä estä jou- 
koittaista pakoilua pakkotöistäkään. Sen mukaan, mitä Suo
men radio tiedotti helmikuun 20. pnä siihen mennessä 123 
kunnassa suoritetusta työmobilisoinnista, oli kutsuntapai- 
koille saapunut 54 500 henkeä, mutta saapumatta oli jäänyt 
11 500 henkilöä, toisin sanoen yli 17 prosenttia. Ottaen 
huomioon miten hurja pakkovalta Suomessa vallitsee, on 
myönnettävä, että tuo mobilisaatiomääräyksen rikkojain 
prosentti oli sangen suuri.

Tämän johdosta Suomen lehdistö julkaisi hälyttäviä 
kirjoituksia siitä, että »kotirintama ei täytä velvollisuuk
siaan» ja että sodanvastainen sabotointi kasvaa teollisuu
dessa ja maataloudessa. Kaikki Helsingin lehdet julkaisivat 
helmikuussa 1943 teollisuudenharjoittajain liiton edustajan, 
insinööri Hörlingin kirjoituksen, jossa tämä valitteli seuraa- 
vaan tapaan:

»Työteho on kauhean alhainen. Kotirintama ei täytä vel
vollisuuksiaan. Näin ei voi edelleen ja tkua... Varsin usein 
työläiset keskeyttävät työn useampaan kertaan työvuo
rossa.»
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Jos tuo pitää paikkansa, niin se osoittaa, että tässäkin 
muodossa esiintyy Suomen työläisten vastustusta hallituk
sen fasistista sotapolitiikkaa vastaan.

Suomen talonpoikaisväestö sabotoi laajassa mitassa 
hallituksen ryöstötoimenpiteiden suoritusta. Jo keväällä 
1942 eräät hallituselimet kansanhuoltoministerien aineistoi
hin viitaten valittivat, että talonpoikaisväestö piilottelee 
viljaa ja karjaa, kieltäytyy tuomasta maitoa meijereihin 
jne. Silloin hallitus, heti sen jälkeen kun se oli antanut 
määräyksen siemenviljan takavarikoimisesta talonpojilta, 
teki päätöksen elintarvikevarastojen tarkastamisesta kaik
kialla maaseudulla. Kansanhuoltoministeriö lähetti kaikille 
maaseutupaikkakunnille tarkastajia, jotka elintarvikkeita 
hakiessaan panivat toimeen suoranaisia kotitarkastuksia 
väestön keskuudessa. »Suomen Sosialidemokraatin» täytyi 
myöntää, että hallituksen yritykset elintarvikejäännösten 
takavarikoimiseksi synnyttivät talonpoikaisväestössä laajaa 
tyytymättömyyttä ja vastarintaa.

Sen jälkeen Suomen viranomaiset rupesivat vetämään 
talonpoikia oikeuteen hallituksen erikoistoimenpiteiden 
vastustamisesta. Laitilan kunnassa vedettiin lokakuun alus
sa 1942 oikeuteen toistasataa henkeä, Pirttikylässä 40 ja 
Vöyrissä 30 henkeä. Espoossa saivat kunnan kaikki talon
pojat tuomion maito- ja  kananmunaveron laiminlyönnistä; 
korvaukseksi heidän piti teurastaa 100 lehmää ja  400 kanaa. 
Vuoden 1942 aikana oikeudessa käsiteltiin noin 10 tuhatta 
kansanhuoltoministeriön päätösten rikkomistapausta.

Tämä tietenkin vain kiihdytti talonpoikaisväestön suut
tumusta. Hallituksen täytyi vahvistaa poliisivoimiaan maa
seudulla. Siitä huolimatta jatkui hallituksen määräysten 
sabotointi laajassa mitassa. Monilla paikkakunnilla pitivät 
talonpojat kesällä karjansa tai ainakin osan karjastaan kai
ken aikaa metsän korvessa pelastaakseen siten karjatalous- 
tuotteet joutumasta hallitusherrain haroviin kouriin. Paik
ka paikoin talonpoikaisväestö säännöllisesti toimitti elin
tarvikkeita metsissä piileskeleville sotilaskarkureille.

Selostaessaan valtionhankintojen täyttämistä »Huf
vudstadsbladet» kirjoitti myöhään syksyllä marraskuun 
23. pnä 1942, että »toistaiseksi talonpojat ovat suorittaneet 
hankintoja vain mitättömän vähän». Näiden hankintojen 
suoritusmäärät ovat sinänsä korkeat (esim. Etelä-Suomessa 
on rukiin luovutusmäärä hehtaarilta 9 sentneriä ja kauran 
10 sentneriä); mutta jos talonpojalle tuon määrän luovutta-
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misen jälkeen jää vielä jotain yli sen vähimmän erän, 
mikä katsotaan tarvittavan hänen perheensä ravinnoksi, 
niin hallitus ottaa pois tuon jäännöksenkin. Kesäkuussa 
1943 kansanhuoltoministeri ilmoitti, että hallitus aikoo pa
kottaa kaikki talonpojat luovuttamaan valtiolle osan siitä
kin viljaerästä, mikä edellisenä vuonna jätettiin heille 
omiin tarpeisiin käytettäväksi.

Tällainen mielivalta johtaa tietenkin siihen, että talon
pojat pyrkivät sabotoimaan kaikkia valtionhankintoja. Sitä 
paitsi Suomen talonpojat, jotka rauhan aikana useinkin 
myivät metsää saadakseen rahaa verojen ja velkojen mak
samiseen, lakkasivat nyt myymästä metsää. Silloin hallitus 
antoi määräyksen metsän pakkomyynnistä. Se pyrkii riis
tämään talonpojilta tämänkin toimeentulolähteen.

Tämän ohella maassa kehittyy poliittinen taistelu Suo
men hallituksen käymää neuvostovastaista sotaa vastaan. 
Tätä taistelua käyvät maanalaisen kommunistisen puolueen 
ryhmät ja muut fasisminvastustajain piirit.

Epäsuorana todistuksena tästä taistelusta ovat ensin
näkin lakkaamattomat vangitsemiset, joita hallitus toimeen
panee poliittisten vastustajiensa keskuudessa. Toiseksi sii
tä ovat merkkinä ministerien puheissa ja hallituslehdistön 
kirjoituksissa alituisesti toistuvat valitukset ja uhkaukset 
sen johdosta, että »vaaralliset ainekset» levittelevät maas
sa »hallituksenvastaisia huhuja» tai kylvävät väestön kes
kuuteen »pessimismin myrkkyä, epävarmuutta ja tyyty
mättömyyttä» yms.

Poliittisten oikeusjuttujen käsittely Suomessa tapahtuu 
nykyään tavallisesti suljettujen ovien takana, ja  sen vuoksi 
niistä pääsee julkisuuteen tietoja niukasti. Edellä jo mai
nitsin niistä tuomioista, joita saivat Suomen-Neuvosto- 
liiton rauhan ja  ystävyyden seuran aktiiviset toimihenkilöt 
ja muista heidän osakseen tulleista kostotoimenpiteistä. 
Helmikuussa 1942 tuomittiin kuusi sosialidemokraattista 
eduskunnan jäsentä, mm. SDP:n puoluetoimikunnan enti
nen sihteeri Karl Wiik, pitkiksi ajoiksi vankeuteen sen ta
kia, että he olivat oppositiossa Rytin, Tannerin ja Manner
heimin koplan rikollista sotapolitiikkaa vastaan. Eräs fa- 
sistilehti (»Kansallissosialisti») oli oikeassa kirjoittaessaan: 
»On avoimesti myönnettävä, että huolimatta oppositioryh
mälle langetetusta tuomiosta sen kannattajia on Suomessa 
vielä paljon.»

Suomessa toimii yksityisiä sissiryhmiä, vaikka hallituk-
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sen onkin tähän asti onnistunut tukahduttaa sissiliikkeen 
laaja kehitys. Suomen Lapissa on toiminut suomalaisista ja 
norjalaisista kokoonpantu sissijoukko norjalaisen H. Lar- 
senin johdolla. Kuten ruotsalainen sanomalehti »Afton
bladet» kertoo, vangitsi Ruotsin poliisi joulukuussa 1942 
Pohjois-Ruotsissa ryhmän suomalaisia sissejä, jotka olivat 
tulleet Ruotsin rajan yli. Tuo sanomalehti kertoi myös, että 
kun sota alkoi, niin Pohjois-Suomen väestön keskuudessa 
oli paljon Neuvostoliitolle myötätuntoisia kansalaisia, jotka 
järjestivät aseistettuja ryhmiä ja ryhtyivät taisteluun fasis
teja vastaan.

»Metsäkaartiksi» nimitetään Suomen armeijasta karan
neita hajanaisia sotilasryhmiä, jotka piileskelevät metsissä 
ja tekevät tarpeen vaatiessa aseellista vastarintaa heitä 
pidättämään lähetetyille poliiseille ja suojeluskuntalaisille. 
Osa näistä ryhmistä on ehkä muuttunut tai voi myöhem
min muuttua sissijoukoiksi.

Suomalaisten sissien toimista ovat todisteena monet po
liisien, ohranoiden ja saksalaisten upseerien ja sotilaiden 
tapot, samoin sodan käynnille tärkeiden kohteiden tuhoa
minen. Suomen lehdistö tavallisesti vaikenee tällaisista 
teoista, vain silloin tällöin pilkahtaa joitakin tosiasioita 
sanomalehtien poliittisista kirjoituksista. Niinpä »Vaasa» 
lehti kirjoitti marraskuun 27. pnä 1942: »Lukuisat tulipalot 
ja tapaturmat paikkakunnilla todistavat, että keskuu
dessamme toimii tuholaisia.» Sanomalehti »Turun Sano
mat» kirjoitti marraskuun 28. pnä 1942 tuhotöistä, joita 
maanalaiset ryhmät olivat suorittaneet Turun läänin eri 
paikkakunnilla.

Ruotsalainen sanomalehti »Dagens Nyheter» tiedotti 
Helsingistä, että vuoden 1942 lopulla pantiin Turussa täy
täntöön Suomen Kommunistisen Puolueen jäsenelle tov. 
R:lle langetettu kuolemantuomio: maanalaisessa taistelujär- 
jestössä ollessaan R. oli räjäyttänyt siltoja. Toinen ruotsa
lainen sanomalehti »Svenska Dagbladet» kertoi helmikuun 
13. pnä 1943, että lähellä Porin kaupunkia oli oikeus tuo
minnut kuolemaan työmies Jaakkolan, joka oli surmannut 
metsänvartijan sen takia, että tämä oli kannellut poliisille 
Jaakkolan säilyttävän salaa kivääriä.

Tunnettu kommunisti Veikko Pöysti, jonka kaksi ko- 
mennuskuntaa poliiseja ja ohranoita yritti vangita joulu
kuun 23. pnä 1942 lähellä Helsinkiä, teki kovaa aseellista 
vastarintaa. Hän sai surmansa, mutta ennen kuolemaansa
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ehti tappaa kaksi poliisia, joista toinen oli poliisikomen- 
nuskunnan komentaja, sekä haavoittaa yhtä poliisia ja  yhtä 
ohranaa. »Poliisi» lehti n:o 1 vuodelta 1943 kertoi, että tuo 
taistelu kesti kaksi tuntia; siihen osallistuneet kone- ja 
kaasupistooleilla aseistetut poliisikomennuskunnat ampui
vat 1 300 laukausta. Noita poliisikomennuskuntia vastaan 
taisteli urheasti yksi kommunisti, taisteli viimeiseen veri
pisaraan saakka.

Fasistilehti »Ajan Suunta» julkaisi maaliskuun 12. pnä 
1943 tiedotuksen, että Suomen ohranalaitoksen huomattu 
virkamies Hakänson, joka oli palvellut ohranalaitoksessa 
yli 20 vuotta, oli tammikuun 6. pnä osallistunut tunnetun 
kommunistin Martti Koivistoisen vangitsemiseen, jolloin 
Koivistoinen oli haavoittanut etsivää ja poliisia sekä aiheut
tanut Hakänsonille niin vaikeita vammoja, että tämä myö
hemmin kuoli niihin.

Lokakuussa 1942 vangittiin Tampereella ja ympäris
tössä maanalainen ryhmä, johon kuului 16 henkilöä. Van
gittujen joukossa oli ryhmän johtaja, autokorjaamon työ
mies A. Takatalo, joka vangittaessa teki aseellista vasta
rintaa ja haavoitti poliisia, jolloin hän itsekin haavoittui ja 
makasi kauan sairaalassa. Tämän ryhmän juttu käsiteltiin 
oikeudessa helmikuussa 1943 suljettujen ovien takana. Ta
katalo tuotiin oikeussaliin kahleissa. Tuomiota emme tiedä, 
mutta syyttäjän ja oikeuden kataluus on kuvaavaa. Ne 
yrittivät häpäistä poliittisesti tuon taisteluryhmän jäseniä 
syyttämällä heitä »murtovarkaudesta» sillä perusteella, että 
he olivat jostain hankkineet tai luvattomasti ottaneet muu
tamia pakkoja kirjoituspaperia, jota he ilmeisesti tarvitsi
vat poliittista työtä varten. Myös »Suomen Sosialidemo
kraatti» leimasi nämä syytetyt kriminaalirikollisiksi unoh
taen samalla, että lehti itse oli kolme kuukautta aikaisem
min, heti tuon ryhmän vangitsemisen jälkeen, kuvaillut 
sen jäsenet »fanaatikoiksi», jotka toimivat »jonkin aatteen 
vaikutuksesta».

Lehti kirjoitti silloin, että »tuollaisia ihmisiä ei millään 
saa järkiinsä... He uskovat järkähtämättömästi, että bol- 
sevistinen Venäjä todella toteuttaa sosialismia, että siellä 
työväenluokka hallitsee valtiota.. .  He ovat vakuuttuneita, 
että he edistävät työväenluokan ja  koko maailman aseman 
parantamista.

Tuollaiset fanaatikot suorittavat kernaasti mitä hävi
tystöitä tahansa... jopa silloinkin, kun oma maa on sota
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tilassa. He ovat sitä mieltä, että asialle on eduksi, jos on
nistutaan millä keinoin tahansa vähentämään maan vastus- 
tusvoimaa vihollisen hyväksi. Siksi he ovat valmiita suo
rittamaan diversiotekoja, kuten Tampereen ryhmän esi
merkki todistaa.»

Kuten näkyy, ei tuo piintyneen vihamiehen antama lau
sunto ole mikään huono tamperelaisen taisteluryhmän po
liittisen kunnian kannalta.

Oman rauhansa varjelemiseksi maan pääkaupungissa 
Helsingissä Suomen hallitus pitää tarpeellisena toimeen
panna siellä poliisivoimin alituisia ratsioita ja vangitsemi
sia. Maan lehdissä julkaistujen virallisten tietojen mukaan 
suoritettiin Helsingissä vuoden 1942 kuluessa kaikkiaan 
13 494 ratsiaa, so. keskimäärin 38 poliisiratsiaa joka päivä. 
Noiden ajojahtien aikana vangittiin 23 261 henkilöä, joista 
sotilaita 6 097, poliisin etsimiä henkilöitä 1 390, henkilö
todistusta vailla olevia 4 258, väärennetyillä henkilö- ja 
työtodistuksilla liikkuvia 426, työpalvelukseen kutsuttuja 
mutta sitä pakoilevia 1 856 jne.

Helsingin kokoiselle kaupungille nämä luvut ovat suu- 
renlaisia. Jopa ennätyslukuja.

2. Tyytymättömyyden kasvu armeijassa

Suonii on kärsinyt sodassa suurta mieshukkaa, varsin
kin vuonna 1941. Sveitsin lehdistön kirjeenvaihtajat kir
joittivat 1942, että Suomen armeijan menetykset yksistään 
kaatuneina nousevat 8 prosenttiin koko miespuolisesta väes
töstä. Maa on muuttunut kauttaaltaan sotasairaalaksi. So
tainvalideja kohtaa kaikkialla.

Norjalainen sanomalehtimies Erik Björtnäs kirjoitti 
Suomesta palattuaan:

»Ei ole mikään salaisuus, että suomalaiset maksavat 
kalliisti tämän sodan. Tein äskettäin automatkan Suomen 
maaseudulle. Jokaiselle pienellekin kirkolle oli vaeltamassa 
pitkiä hautajaissaattueita. Haudattiin sodassa kaatuneita 
sotilaita.»

Noin tavattomat menetykset jo jossain määrin selittä
vät sen seikan, että Suomen sotaväessä vallitsee masentunut 
mieliala. Mutta ne eivät selitä sitä kokonaan.

Punaisen Armeijan 1941 kaappaamassa 3:nnen suoma- 
laisen armeijakunnan komentajan kenraalimajuri Siilasvuon
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salaisessa päiväkäskyssä sanottiin, että tiedot »sotilaiden 
fyysisestä ja moraalisesta väsymyksestä» ovat saaneet 
vahvistuksensa. Tämän väsymyksen sanottiin johtuvan siitä, 
että »sota on kestänyt jo yli 4 kuukautta». Kim armeija oli 
jo viidennellä sotakuukaudella ei ainoastaan fyysisesti, vaan 
moraalisestikin väsynyt, niin jokaiselle on selvää, ettei tämä 
johdu sodan pitkäaikaisuudesta, vaan syvällisemmistä 
syistä.

Mitä on »moraalinen väsymys» sotilaissa? Se on halut' 
tomuutta käydä sotaa. Epäilemättä yleisin, vallitseva mie
liala Suomen armeijan sotilaissa on juuri haluttomuus 
käydä sotaa. Se näkyy selvästi miltei kaikista sotilaiden 
kirjeistä, jotka ovat joutuneet Punaisen Armeijan käsiin, 
ja  noita kirjeitä on tuhansia. Melkein jokainen suomalainen 
sotilas kirjeenvaihdossaan selustassa oleville omaisilleen ja 
tuttavilleen ilmaisee muodossa tai toisessa halunsa pääs
tä mahdollisimman pian eroon sodasta ja ennen kaikkea 
pois etulinjoilta. Toivottuna pidetään jopa haavoittumista 
ja  sotasairaalaan joutumista, ellei haava ole kovin vaka
vaa laatua. Tässä suhteessa ovat sangen tyypillisiä sellaiset 
suomalaisten sotilaiden mielipiteet kuin esim. sotamies 
Pauli Laakian lausumat kirjeessä veljelleen:

»Hyvähän sinun on, kun makaat sotasairaalassa, saat- 
han edes levätä, mutta minua ei millään vetele, että pääsi
sin sotasairaalaan.»

Ei ole vaikea käsittää, miksi Suomen armeijan sotilaat 
ovat niin haluttomia sotimaan.

Ensinnäkin siksi, että heidän nähtävänään ei ole mitään 
sellaista oikeutettua päämäärää, joka voisi olla puolustuk
sena Suomen sodankäynnille.

Vuonna 1939 Suomen ja Neuvostoliiton välisen sodan 
alussa Helsingin hallituksen onnistui pettää suurinta osaa 
sotilaita ja kutsuntalaisia uskottelemalla heille, että oli 
»puolustettava isänmaata». Mutta nykyisessä sodassa se 
onnistuu hallitukselta huonosti. Olihan vallan selvää kai
kille, että sotaa ei alkanut neuvostohallitus, vaan Suo
men hallitus yhdessä fasisti-Saksan kanssa. Tämä selit
tääkin joukkokarkuruuden Suomen armeijasta jo sodan 
alussa.

Suomen hallitus huusi sodan ensi päivinä: »Meidän 
kimppuumme on hyökätty!» Mutta kun neuvostojoukot 
eivät olleet marssineet missään Suomen rajan yli, niin har
va uskoi hallitusherrojen huutoihin. Hallitus yritti herät
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tää armeijassa myös kostosodan henkeä julistamalla, että 
tämä sota on »talvisodan jatkoa». Mutta tämä tehosi pää
asiassa vain fasistiupseereihin, ja mikäli tuon yllytyksen 
valtaan joutui jokin osa sotilaitakin, niin ainoastaan sodan 
alussa, jolloin Suomen armeija ei ollut vielä mennyt niitä 
uusia neuvostoalueita etäämmälle, jotka vuoden 1940 rau
hansopimuksen mukaan olivat siirtyneet Suomelta Neu
vostoliitolle. Sen jälkeen kostosodan henki Suomen sota
väessä kuivi olemattomiin.

Hallituksen pääministeri Linkomies valehtelee vastoin 
parempaa tietoa väittäessään (toukokuun 12. pnä 1943), 
että muka »Suomen sotilaat tietävät, minkä puolesta he 
taistelevat, ja  he taistelevat sisäisestä vakaumuksesta». 
Juuri sitä niiltä puuttuukin. Eikä Linkomieskään pysty 
niille järjen eikä totuuden mukaisesti sanomaan, minkä 
puolesta niiden on sodittava. Kun kerran hallitus itse ei 
uskalla ilman diplomaattisia kieroiluja julistaa sodan 
päämääriä, niin on ymmärrettävää, että sen sotilailla on 
sitäkin vähemmän uskallusta ja halua vuodattaa vertaan 
sellaisessa sodassa.

Suomen sotilaat eivät halua kuullakaan hallituksen pro- 
pagandapuhujien selityksiä Suomen ja Saksan sodan pää
määristä. Tämän tosiasian myöntävät välillisesti Suomen 
armeijan upseeritkin. Poliittisten propagandapuhujien ase
mesta he kutsuvat selustasta tavallisesti tunnettuja humo
risteja ja kaikenlaisia pelleilijöitä esittämään rintaman 
joukko-osastoissa »viihdeohjelmaa». Suomen armeijassa ei 
ole mitään aatteellista elämää.

Mutta vaikka suomalainen sotamies ei näekään Suo
men sodalla olevan mitään oikeata päämäärää, ei se vielä 
merkitse, että hänellä ei olisi käsitystä tämän sodan luon
teesta. Suomen hallitsevan rahavallan anastustavoitteet 
eivät innosta Suomen armeijan sotamiehiä, ei ainakaan 
enintä osaa heistä. Työkansan keskuudesta lähtenyt suo
malainen rivisotilas, olipa hänen poliittinen tietoisuutensa 
kuinka takapajuista tahansa, ei voi olla tuntematta vaik
kapa epämääräisesti, että hänet on lähetetty sotimaan 
vieraaseen maahan hänelle vieraan, väärän asian puo
lesta. Sellaisen asian puolesta hän ei halua henkeään uh
rata.

Toiseksi tuo suomalaisten sotilaiden sotahaluttomuus 
johtuu siitä, että heiltä puuttuu kokonaan usko voiton mah
dollisuuteen.



Suomen vallanpitäjät uskoivat saksalaisten voittoon 
aina Punaisen Armeijan talvihyökkäykseen asti 1942—1943, 
uskoivat siksi, että heillä oli kova halu uskoa siihen, ja 
kaikki laskelmansa he rakensivat tuon sokean uskon va
raan. Mutta Suomen armeijan sotamiehillä oli jo silloin 
selkeämpi arviointikyky sotivien puolten voimasuhteista 
ja yleensäkin he pitivät fasistien harhakuvitelmia Neuvos
toliiton »tuhoamisesta» pelkkänä höynäilynä. Sotilailla oli 
arvioinnissaan lähtökohtana ne reaaliset opetukset, joita 
he olivat saaneet taistelutantereella niin nykyisessä sodassa 
kuin myös 1939—1940 talvisodassa, joka oli jättänyt heidän 
muistiinsa häipymättömän kuvan Punaisen Armeijan suu
resta iskuvoimasta. Sitä vastoin Suomen saksalaisten liitto
laisten taisteluominaisuuksista suomalaisille sotilaille ei ole 
muodostunut kovinkaan hyvää käsitystä, sillä he ovat näh
neet, että saksalaisten joukkojen sotiminen Karjalan met
sissä on ollut kehnonlaista. Ja niiden suunnattomien tap
pioiden jälkeen, joita saksalaiset ovat nyt kärsineet Neu
vostoliiton—Saksan rintamalla ja Pohjois-Afrikassa, suo
malaisia sotilaita ei saa millään keinolla uskomaan Saksan 
ja Suomen voittoon tässä sodassa.

Kolmanneksi kaikki tiedot, joita Suomen armeijan rivi
mies saa kotoaan, lisäävät hänen haluttomuuttaan sotimi
seen. Hän pyrkii pääsemään mahdollisimman pian pois 
sodan kurimuksesta ja auttamaan puutteessa olevaa per
hettään.

Hänellä ei ole kehuttava ravinto armeijassa, ja siihen 
hän on tietenkin tyytymätön, mutta paljon enemmän häntä 
huolestuttaa omaistensa nälänhätä selustassa. Maalta tul
leita sotilaita hermostuttaa erityisesti se seikka, että tär
keimmät maataloustyöt kotona jäävät tekemättä.

Sitä paitsi suomalainen sotamies tietää omaistensa kir
jeiden ja lomailijoiden kertomusten perusteella, että selus- 
takaupungeissa ja huoltovirastoissa lorvailee tuhansia ris
kiä miehiä, jotka kuuluvat etuoikeutettuihin piireihin. Tätä 
taustaa vasten tuntuu vuosikausia kestänyt rintamapalve
lus monista Suomen sotilaista katkeralta vääryydeltä. Ku
vaavaa on sekin, että suomalaisten sotamiesten suhde sak
salaisiin on käynyt arvostelevaksi ja vihamieliseksi ei niin
kään paljon Saksan yleisen imperialistisen politiikan takia 
kuin sen takia, miten saksalaiset upseerit ja sotamiehet 
käyttäytyvät Suomessa selustassa, »kotirintamalla». He 
nimittävät saksalaisia pilkallisesti »takuumiehikseen» se
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littäen tuon nimityksen tarkoittavan sitä, että saksalaiset 
ovat Suomessa »takeena siitä, että me rintamalla pääsemme 
hengestämme ja selustassa vaimoistamme ja morsiamis- 
tamme».

Suomen sotilaiden kirjeissä omaisilleen on pääkohtana 
vastausta vaille jäävä kysymys: »Milloin tämä onneton sota 
viimeinkin päättyy?» Ylipäänsä suomalainen sotamies 
aatoksissaan pyrkii rintamalta selustaan, kotilieden ääreen. 
Omaiset puolestaan odottavat kärsimättöminä hänen pa
luutaan, muistuttaen kirjeissään herkeämättä tästä odotuk
sesta. Heidän suurin huolensa sotamiehestä ilmenee ta
van takaa toistuvina kehotuksina, että »ei pidä olla 
liian rohkea», vaan pitää kaikin mokomin »varoa pää
tään».

Tietenkin sotilaiden joukossa on roistoväkeäkin, jolle 
on samantekevää, missä riehuu ja rellestää, selustassa tai 
rintamalla. Mutta he eivät ole enemmistö. Suuri enemmistö 
Suomen sotamiehiä ja jopa reserviupseerejakin odottaa 
joka päivä tilaisuutta palata kotiin. »Kotiin!» — se on suo
malaisten sotilaiden suurin toive.

Tällaisissa olosuhteissa on täysin ymmärrettävää, että 
karkuruus Suomen armeijasta on käynyt niin laajaksi, että 
sellaista on tuskin missään muussa sotaakäyvässä maassa 
havaittavana. Hallituksen ja sotilasjohdon ankarimmatkaan 
toimenpiteet eivät ole pystyneet pysäyttämään rintamakar- 
kuruuden leviämistä. Monien suomalaisten sotavankien lau
sunnoista päätellen rintamakarkurien luku olisi suurempi
kin, elleivät Suomen armeijan sotilaat pelkäisi, että heidän 
perheiltään otetaan pois avustukset ja elintarvikekortit. 
Tämä viittaa siihen, että Suomen armeijassa on paljon huo
mispäivän rintamakarkureita.

Paitsi rintamakarkuruutta Suomen armeijan joukko- 
osastoissa on havaittu lukuisia tapauksia, jolloin sotilaat 
ovat kieltäytyneet lähtemästä hyökkäykseen.

Jo syyskuussa 1941, jolloin Suomen armeija ajettiin 
hyökkäykseen Leningradia vastaan, huomattava osa JR 
27 :n ja JR 57 :n sotilaista kieltäytyi menemästä vanhoja 
rajoja pitemmälle. Syksyllä 1942 tiedotti »New York Ti
mes» lehden Tukholman kirjeenvaihtaja, että kuten hä
nelle oli Suomen yleisesikuntaa lähellä olevista piireistä 
kerrottu, kaksi pataljoonaa suomalaisia sotilaita, luvultaan 
2000 miestä, oli eräällä rintamanosalla kieltäytynyt soti
masta neuvostoalueella. Sellaisia tapauksia, jolloin pienem-
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mät ryhmät ovat kieltäytyneet täyttämästä päällystön 
määräyksiä, on ollut paljon. Yksistään 3. divisioonalle osoi
tetussa päiväkäskyssä nro 10 sanottiin, että kenttäoikeus 
oli tuominnut 15 sotilasta rangaistavaksi päällystön mää
räysten jatkuvasta sabotoinnista, päiväkäskyssä nro 12 
sanottiin tuomitun 41 sotilasta jne. Useimmat tällaiset ta
paukset jäävät kuitenkin rankaisematta, sillä komentajat 
ja sotaviskaalit kuuluvat saaneen yleisesikunnalta ohjeen 
olla nostamatta syytteitä silloin, kun sotilaat ovat joukolla 
kieltäytyneet täyttämästä päällystön määräyksiä. Tämä 
osoittaa, miten arkaluontoisena ja vaarallisena Suomen ar
meijan ylijohto pitää tätä kysymystä.

Varsin kuvaavaa on myös se, että Suomen sotaväen kes- 
kipäällystöön kuuluvat komentajat monissa tapauksissa 
v. 1942, aikoessaan viedä joukko-osastonsa valtaamaan tais
teluasemaa, yrittivät kaikin keinoin salata sotilailtaan ope
raation hyökkäysluonteen (esim. valehdellen, ettei kysei
sellä kukkulalla lainkaan ollut neuvostojoukkoja). Tällai
sia tapauksia on saatu selville suomalaisten sotavankien 
lausunnoista.

Kesällä 1942 arvioitiin Suomessa olleen noin 11 000 so
tilasta vankilassa kärsimässä rangaistusta siitä, että olivat 
kieltäytyneet lähtemästä hyökkäykseen. Tavallisesti kui
tenkin monet näistä vangeista lyhyen ajan kuluttua tuo
daan uudelleen rintamalle, joko etulinjoille tai rangaistus- 
pataljooniin.

Olisi kuitenkin liioiteltua tehdä ylläsanotuista tosi
asioista sellainen johtopäätös, ettei Suomen armeijassa ole 
enää minkäänlaista kuria. Ei, oikeammin on sanoa: kuri 
sen riveissä on heikentynyt eikä kestä kovaa koetusta, 
mutta tietyissä rajoissa se on vielä säilyttänyt tehonsa. Suo
men armeija on menettänyt huomattavasti hyökkäys- 
kykyään, mutta ei voida sanoa, että se olisi ylipäänsä menet
tänyt taistelukykynsä. Sen riveissä laajalti levinneellä tyy
tymättömyydellä ei toistaiseksi useimmissa tapauksissa ole 
aktiivisia muotoja, vaan ne ovat suullisia mielenpurkauk
sia sotilaiden keskuudessa.

Näiden mielenpurkausten konkreettisena aiheena voivat 
olla mitä erilaisimmat seikat. Esim. monta vihapuhetta ovat 
aiheuttaneet sellaiset usein sattuneet tapaukset, kuin suo
jeluskuntalaisten tai muiden »isänmaallisten» etuilijain 
nuljuaminen vapaaksi rintamapalveluksesta kaikenlaisilla 
keljunkonsteilla (lahjomisella, itsensä haavoittamisella
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yms.). Vielä useammin kuulee sotilaiden syytävän kirouk
sia »häijyille päälliköille» tai »keljuille viskaaleille». Suo
malainen sotamies yleensä jaottelee komentajansa ja pääl
likkönsä kahteen luokkaan: »lauhkeisiin» ja »häijyihin». 
Viimemainittuihin kuuluvat sotaintoiset upseerit, jotka jäl
jittelevät saksalaisten temppuilutapoja ja »ajavat hyök
käykseen». Sotavankien lausuntojen mukaan ovat sotamie
het hyökkäysliikkeiden aikana ampuneet joitakin »häijyjä» 
upseerejaan (kapteeni Ylösen ym.) ja muutamille muille 
antaneet »sakin hivutusta». Mutta tällaisia sotilaiden »oma- 
aloitteisuuden» näytteitä on tähän mennessä ollut vasta 
vähän.

Tavallinen suomalainen sotamies, joka ilmaisee tyyty
mättömyyttä sotaan, on toistaiseksi vailla aktiivisuutta. Hä
nen tyytymättömyytensä ei ole vielä taistelukykyistä. Mistä 
tämä ilmiö johtuu?

Tietyssä määrin se johtuu siitä voimasta ja  raakuudesta, 
millä Suomen valtiokoneisto kuristaa kansaa. Sellaisessa 
maassa kuin Suomessa, missä hallitseva rahavalta on nel
jännesvuosisadan ajan perustanut koko vastavallanku
mouksellisen valtansa työläisten ja köyhien talonpoikien 
tyytymättömyyden väkivaltaiseen tukahduttamiseen, on 
sekä selustassa että myös rintamalla, armeijassa, luotu 
laaja ja monipuolinen koneisto tyytymättömien terrorisoi- 
miseksi. Tähän tarkoitukseen on varta vasten valmennettu 
ei ainoastaan fasistiset upseerit ja suojeluskuntalaiset, vaan 
myös suurin osa aliupseereja ja kymmeniä tuhansia erikoi
sesti koulutettuja sotapoliiseja ja etsiviä. Hajanaiset, poliit
tisesti tietoisten sotilaiden pikkuryhmät eivät katso voi
vansa nousta kapinaan tuota suurta lahtarilaumaa vastaan 
ennen kuin laajat sotamiesjoukot yhtyvät liikkeeseen. Nämä 
taas lähtevät liikkeelle vasta sitten, kun niiden mielen- 
kuohu kohoaa yli äyräiden tai kun sotatilanteen ja poliitti
sen aseman muuttuminen edes osittain halpaannuttaa hal
lituksen väkivaltakoneiston toimintakyvyn. Tällä hetkellä 
ei vielä ole olemassa kumpaakaan näistä edellytyksistä.

Mutta tämä ei vielä selitä kaikkea. Useimmat suomalai
set sotilaat pelkäävät paitsi hallituksen väkivaltaa ja 
omaistensa nälkäkuolemaa, joka uhkaa näitä selustassa vi
ranomaisten toimenpiteiden johdosta, myös poliittista to
tuutta sodasta. He eivät syytä sodasta neuvostohallitusta, 
niin kuin Suomen hallituskopla tekee, mutta he eivät syytä 
myöskään Suomen hallitusta. He eivät yleensä syytä so
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dasta ketään. Sotilaiden kirjeissä toistuu yhtä mittaa vali
tuksia sodan johdosta, mutta niissä ei ole juuri koskaan 
valituksia, jotka suuntautuisivat sotasyyllisiä vastaan, aivan 
kuin he eivät näkisikään sellaisia syyllisiä olevan.

Onko tämä tietämättömyyttä, poliittista typeryyttä, ta
kapajuisuutta? Ei, ei yksistään sitä. Tietenkin laajojen työ
tätekevien joukkojen poliittinen tietoisuus Suomessa on 
jotakuinkin niukkaa. Mutta epäilemättä suomalaisilla soti
lailla sittenkin on tiedossa melko paljon tosiasioita Hitle
rin ja Suomen hallituksen syyllisyydestä tähän sotaan. Mil
tei jokainen tavallinen suomalainen sotamies neuvostojouk
kojen vangiksi jouduttuaan on osoittanut tällä puolen pys
tyvänsä pääpiirtein oikein toteamaan hitleriläisten ja Suo
men hallitsevien piirien syyllisyyden. Mutta niin kauan 
kuin suomalainen sotamies on Suomen puolella rintamaa 
hän kirjeissään omaisilleen ja tuttavilleen kirjoittaa sodasta 
kuin kovaosainen ikään, ilman vihjaustakaan siitä, että 
siellä selustassa istuvat sotasyylliset, jotka ansaitsevat tuo
mitsemisen ja joita vastaan on taisteltava, jotta sota saatai
siin loppumaan. Sadoissa ja tuhansissa suomalaisten soti
laiden kirjeissä toistuu surkea voivottelu: »Eihän sille mi
tään mahda.»

Tämä osoittaa, että suomalaiset sotilaat on saatu pe
lotelluksi ei ainoastaan fasistisella väkivallalla, vaan myös 
fasistisella propagandalla: he eivät uskalla ajatella omin 
päin. Jotkut reilut sotamiesten vaimot ovat sen suoraan 
sanoneetkin vastauskirjeissään selustasta, pistellen kir- 
peästi rintamalla olevia miehiään avuttomasta voivotte- 
lusta, saamattomuudesta ja äärettömästä kärsivällisyydestä.

Tähän liittyy vielä seuraava ilmiö, joka havaitaan mo
nesti niin selustassa kuin rintamallakin. Kun tavallinen 
kansalainen jossain toisten läsnäollessa ilmaisee tyytymät
tömyytensä konkreettisiin epäkohtiin, ei tarvitse muuta 
kuin että joku fasistilurjus alkaa haukkua häntä »maan
petturiksi» tai »bolsevikkien kätyriksi», niin tuo kansalai
nen vaikenee heti, ja  vaikka läsnäolijat ovatkin hänen 
kanssaan samaa mieltä, eivät he tavallisesti sanallakaan 
häntä puolusta. Kaikki tietävät hyvin, että tuollainen fasis
tien röyhkeys on niiden poliittisia konsteja sorretun kan
san terrorisoimiseksi, mutta siitä huolimatta kuulijat alis
tuvat nöyrästi. Varmaankin heidän mentaliteettiaan vaivaa 
vanhan nationalismin taudin jäänteenä heikentynyt vastus
tuskyky kansalliskiihkon rutolle, ja  fasistit käyttävät häi-
266



käilemättömästi tuota heidän heikkouttaan omiin tarkoi
tuksiinsa.

Ajan mittaan menettää tietysti kärkensä tuokin fasistien 
poliittinen ase joukkojen terrorisoimiseksi. Niin rintamalla 
kuin selustassakin Suomessa kasvaa nyt kiusaantuneen 
kansan poliittinen rohkeus, jota se tarvitsee noustakseen 
menestykselliseen vapaustaisteluun saksalaisia ja suoma
laisia sortajia vastaan.

Kuten asioita tuntevat henkilöt väittävät, Suomessa oli 
sodan alussa noin 35 000 niin »epäluotettavaa» työläistä, 
että maan valtaherrat pitivät viisaampana olla kutsumatta 
heitä armeijaan. Sen jälkeen on nykyisen hallituksen tie
toisten ja päättävien vastustajien lukumäärä paljon kasva
nut, eikä ole vähintäkään epäilystä siitä, että se tulee tänä 
vuonna kasvamaan vielä enemmän.

3. Karjalais-Suomalaisen Neuvostotasavallan 
kansan viha ja taistelu

Karjalais-Suomalaisen Neuvostotasavallan alueelle tun
keutuneet suomalaiset anastajat yrittivät tunnetusti pettää 
tasavaltamme karjalaista ja suomalaista väestöä vanhan 
nationalismin naamiolla, yrittivät samoin kuin pari vuosi
kymmentä aikaisemminkin tulla sen eteen kuin susi lam
masten vaatteissa.

Tämä kavala yritys raukesi häpeällisesti. Tasavaltamme 
karjalainen ja suomalainen väestö tunsi Suomen fasistit 
samoiksi verenhimoisiksi orjuuttajiksi, jotka jo yli kaksi
kymmentä vuotta sitten olivat kurottaneet tänne rajan ta
kaa pedonkyntensä. Tällä kertaa karjalais-suomalainen 
kansa tarttui aseisiin vieläkin päättävämmin ja yksimieli- 
semmin kuin kansalaissodan vuosina lyödäkseen maahan 
rosvoretkelle tulleet anastajat.

Punaisen Armeijan riveissä ja sissijoukoissa karjalai
set ja suomalaiset taistelevat sankarillisesti käsi kädessä 
venäläisten kanssa mannerheimiläisjoukkoja vastaan. Pu
naisen Armeijan selustassa, tasavaltamme teollisuuslaitok
sissa ja kollektiivitalouksien pelloilla karjalainen ja suo
malainen väestö ponnistelee yhtä uhrautuvasti kuin venä
läiset ja kaikkiin muihinkin kansallisuuksiin kuuluvat neu
vostokansalaiset tukeakseen työllään rintamaa. Niissä Kar
jalais-Suomalaisen Neuvostotasavallan piireissä, jotka vi-
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hollisen onnistui väliaikaisesti anastaa, väestö (jota sinne 
jäi ylipäänsä vain vähän) on kokonaan, lukuunottamatta 
yksityisiä väestöstä erkaantuneita vihollisen palkkakäty- 
reitä, osoittanut syvästi vihaavansa niin suomalaisia kuin 
saksalaisiakin miehittäjiä ja  pysyvänsä horjumattoman 
uskollisena neuvostoisänmaalleen.

Muunlaista suhtautumista ei voinut odottaakaan tasa
valtamme karjalaiselta ja  suomalaiselta väestöltä, joka on 
saanut neuvostovallalta kaikki vapaan ja  onnellisen elä
män ehdot.

Niin valkosuomalaisten ystävä kuin tanskalainen kirjai
lija, sotakirjeenvaihtaja Hörsholdt Hansen onkin, hän ei 
voinut äskettäin julkaisemassaan kirjassa »Sodan jäljillä» 
salata hämmästystään Karjalan kansan erinomaisten saa
vutusten johdosta neuvostovallan aikana niin taloudellisen 
kuin kulttuurikehityksenkin aloilla. Kirjan tekijän täytyy 
samalla myöntää, että miehittämillään seuduilla Karjalassa 
suomalaiset anastajat hävittävät raakamaisesti kulttuuri
arvoja ja ryöstävät häikäilemättömästi paikallista väestöä. 
Hän kertoo kirjassaan muun muassa seuraavaa:

»Minulla oli tilaisuus tutustua kollektiivitalouksiin, 
joissa niihin jääneet talonpojat joutuvat elämään pelkäs
tään perunoilla ja suolalla. He eivät saa edes leipää anasta
jilta, jotka nimittävät itseään heidän vapauttajikseen. Ta
lonpojat kärsivät kauheaa nälkää. Epäilen, tokko kukaan 
pystyy saamaan heidät vakuuttuneiksi siitä, että heidät on 
vapautettu. Heidän varastonsa on takavarikoitu ja luovu
tettu Suomen armeijalle, jolta he nyt saavat kerjätä suolaa 
ja perunoita.»

Toisessa kohdassa tekijä kertoo seuraavasta havain
nosta:

»Ei mikään ole tehnyt Suomen sotilaisiin niin syvää vai
kutusta kuin se, että kansa, joka Mannerheimin päiväkäs
kyn mukaan on Vapautettu’, ei tahdo olla missään tekemi
sissä suomalaisten kanssa.»

Ruotsin lehdistö niin ikään on todennut Suomen fasis
tien pettyneen täydelleen yrittäessään pelata Karjalais-Suo- 
malaisen tasavallan kansallisen väestön »heimoustunteilla». 
Niinpä esim. »Göteborgs Posten» kirjoitti 12. pnä joulu
kuuta 1942, että monille valkosuomalaisille oli »katkera 
pettymys nähdä karjalaisten taistelevan innolla venäläisten 
puolella Suomea vastaan, saada kuulla, että sissit, jotka he
rättävät erityistä levottomuutta suomalaisten keskuudessa,



ovat karjalaisia». Tähän lehti vielä lisäsi, että »suomalaiset 
eivät ole Karjalassa hetkeäkään tunteneet esiintyvänsä va
pauttajien osassa, kuten monet heistä toivoivat».

Suomen valtaherrat ovat jo lakanneet jaarittelemasta 
karjalaisten »vapauttamisesta» ja täten tunnustaneet vaie
ten kansallisen demagogiansa rauenneen Neuvosto-Karja
lassa olemattomiin. Mutta he eivät ole lakanneet ryöstä
mästä eivätkä raatelemasta Karjalan väestöä, hävittämästä 
sen kaupunkeja ja kyliä. Missään muissa muodoissa ei 
suomalaisten anastajain niin sanottu »valistustyö» olekaan 
esiintynyt Karjalais-Suomalaisen Neuvostotasavallan alu
eella. Tästä voi vakuuttua kuka ulkomaalainen huomioitsija 
tahansa, joka luo silmäyksen vaikkapa vain Petroskoin 
kaupunkiin nähdäkseen, millaiseen rappiotilaan valkosuo- 
malaishallinto on puolessatoista vuodessa saattanut tämän 
kukoistavan kulttuurikeskuksen, tasavaltamme pääkaupun
gin: sieltä on hävitetty kulttuurin muistomerkit ja kaikki 
parhaimmat rakennukset, tehtaat ja muut tuotantolaitokset, 
runneltu kaupungin kauniit kadut ja puistot. Valkosuo- 
malaiset ovat hävittäneet kaiken eivätkä mitään rakenta
neet. Meidän neuvosto-Petroskoissamme oli useita teatte
reita ja filharmonian iso konserttisali, yliopisto ja muita 
korkeakouluja, mainio pioneeripalatsi, kymmeniä kouluja 
ja kirjastoja, paljon klubeja ja  monia hyviä kauppoja. Nyt 
kaupungissa on yksi elokuvateatteri mannerheimiläisiä 
varten, 4 kauppaa, 6 keskitysleiriä ja iso tyttöpaikka — 
siinä kaikki, mitä katsotaan tarvittavan »uuden järjestyk
sen» valkosuomalaislen edustajien »kulttuuritarpeiden» 
tyydyttämiseksi.

Sellaisetkin Ruotsin sanomalehdet, jotka eivät suinkaan 
halua pilata hyviä välejään Suomen valtaherroihin, lausu
vat ihmettelynsä sen johdosta, että suomalaiset anastajat 
Neuvosto-Karjalan alueella isännöidessään edelleenkin jäl
jittelevät Saksan fasistien pahimpia menettelytapoja. 
Niinpä esim. »Dagens Nyheter» (14. toukokuuta 1943) kir
joitti:

»Olisi luullut, että ensimmäisen, harhakuvitelmista rik
kaan valtauskauden jälkeen suomalaiset ottavat vähemmän 
valloitushaluisen kannan, että tutustuminen Itä-Karjalan 
väestöön herättää heissä epäuskoa ja  sodan epävarma nä
köala tekee heistä varovaisempia varsinkin niiden menet
telytapojen käyttämisessä, joita eräät suurvallat (so. Saksa 
ja  Italia) soveltavat miehitetyissä maissa. Mutta ruotsalai
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set huomioitsijat eivät ole saaneet vaikutusta, että niin 
olisi tapahtunut. Ovatko suomalaiset hallintoviranomaiset 
tosiaankin sokeita, eivätkö he käsitä, että noin karkea 
käytös heidän jäljitellessään suurta liittolaistaan voi ai
heuttaa vahinkoa heidän kansakunnalleen?»

Tämä ruotsalainen lehti, kuten voi huomata, puhuu vain 
peitetyssä muodossa valkosuomalaisten viranomaisten »kar
keasta käytöksestä» Hitler-Saksan menettelytapojen jäl
jittelemisessä. Mutta kuinka raakoja tekoja ja  kuinka 
paljon kaameita rikoksia onkaan kätkettynä tuon diplo
maattisen sanontatavan taakse!

Saksan fasisteja jäljitellen valkosuomalaiset pakottavat 
venäläistä väestöä kantamaan häpeällistä tunnusmerkkiä. 
Hitleriläiskonnain esimerkkiä seuraten he raiskaavat neu
vostonaisia. Hitleriläisten mallin mukaan he ovat ottaneet 
käytäntöön julmia ruumiillisia rangaistuksia, julkisia piis- 
kauksia. On todettu kymmeniä tapauksia, joissa nälkään 
nääntyviä neuvostokansalaisia on piesty siitä syystä, että 
he ovat tonkineet kaivettua perunamaataan löytääkseen 
sieltä jonkin perunanmukulan ravinnokseen.

Suomalaiset miehittäjät ovat hitleriläisten mallin mu
kaan rakentaneet keskitysleirejä, joissa tuhannet ihmiset 
menehtyvät piikkilanka-aitauksen takana. Petroskoissa on 
noin 90 pros. kaupunkiin jääneistä asukkaista ajettu kes
kitysleireihin. Näitä nälkäänäkeviä, nääntyneitä ihmisiä 
piestään ja pakotetaan tekemään raskasta työtä jopa 
14—16 tuntia vuorokaudessa. Monet heistä eivät tietenkään 
kestä kauan moista kidutusta. Leirillä, joka sijaitsee Se- 
vernaja totskalla Petroskoin liepeillä tuskin on yhtään 
ihmistä, jota ei olisi piesty. Kukonmäen leiriltä pakoon 
päässyt Jurjev on kertonut, että tällä leirillä on jo paljon 
ihmisiä kuollut nälkään ja pahoinpitelyyn. Leirien piikki
lanka-aitauksen sisään on suljettu lapsetkin, ja heidät pa
kotetaan tekemään ylivoimaista työtä.

Tällä tavoin Suomen fasistit, hitleriläisten ihmispetojen 
esimerkkiä seuraten, järjestelmällisesti tuhoavat anasta- 
miinsa piireihin jäänyttä paikallista väestöä. He ovat jo 
surmanneet paljon neuvostokansalaisia, osan väestöstä vie
neet Suomeen orjuuteen ja  jäljelle jääneitä piinaavat 
nälällä ja  rääkkäävät epäinhimillisesti.

Katalinta ja  inhottavinta fasisteissa on heidän julmuu
tensa suojattomien uhrien rääkkäämisessä. Tästä roisto- 
maisesta kataluudestaan tulivat Suomen tohtorit (»lahta-
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reiksi» ovat heitä nimittäneet maan vallankumoukselliset 
työläiset) tunnetuiksi jo kansalaissodan vuosina Neuvosto- 
Karjalaan tekemillään rosvoretkillä. Suomen ja Neuvosto
liiton talvisodan aikana 1939—1940 todettiin lukuisia ta
pauksia, jolloin valkosuomalaiset olivat kohdelleet 
haavoittuneita ja  vangiksi joutuneita puna-armeijalaisia 
tavattoman raa’asti ja  petomaisesti. Neuvostoliiton Kor
keimman Neuvoston kuudennessa sessiassa esitettiin seu- 
raavia esimerkkejä:

Kun eräällä Laatokan pohjoispuolella sijaitsevalla paik
kakunnalla suomalaiset olivat saartaneet meikäläisten lää- 
kintäkorsuja, joissa oli 120 vaikeasti haavoittunutta puna- 
armeijalaista, niin valkosuomalaiset tuhosivat kaikki nämä 
haavoittuneet; osa heistä oli poltettu, osa löydettiin päät 
murskattuina, muut oli pistimin tai ampumalla tapettu. 
Vaikka haavat olivat kuolettavia, niin kuitenkin huomatta
valla osalla surmansa saaneista oli jälkiä siitä, että heidät 
oli lopetettu ampumalla päähän tai kolhimalla kiväärin- 
tukilla. Osalla ampuma-asein tapetuista oli kasvoissa puu
kolla viillettyjä haavoja. Löydettiin ruumiita, joilta pää oli 
hakattu irti. Päitä ei löydetty. Valkosuomalaisten käsiin 
joutuneiden lääkintäsisarten suhteen oli harjoitettu eri
koista ilkiömäisyyttä ja uskomatonta petomaisuutta. Muu
tamissa tapauksissa oli murhattujen naisten ruumiit ase
tettu puuta vasten jalat ylöspäin.

Nykyisessä sodassa on esiintynyt vielä enemmän tuol
laista valkosuomalaisten kaameaa petomaisuutta. On esim. 
todettu, että eräässä kaupungissa, jossa suomalaisen sota
väen käsiin joutui neljä puna-armeijalaista, yhdeltä näistä, 
joka oli vaikeasti haavoittunut, fasistikonnat murskasivat 
kivellä pääkallon, muut he riisuivat alasti ja  murhasivat 
ampumalla. Toiselta Karjalan rintaman osalta kertoivat 
Punaisen Armeijan erään joukko-osaston päälliköt Zago- 
rodnyi, Kononov, Perfiljev ym., että kun joukko-osaston oli 
onnistunut vallata takaisin valkosuomalaisten joukkojen 
miehittämä N:n kukkula, he löysivät kahden neuvostosoti
laan, alikomentaja Krotovin ja nuorisoliittolaisen Aver§i- 
nin ruumiit petomaisesti raadeltuina. Krotovilta oli leikattu 
pois korvat ja huulet ja viillelty rinta. Aversinilta oli 
murskattu varpaat, puhkaistu silmät ja runneltu kasvot 
muodottomiksi. Ruumiissa olleet siteet osoittivat, että he 
molemmat olivat joutuneet vihollisen käsiin haavoittu
neina.
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Tuollaisia kaameita petomaisuuksia on Suomen fasis
tien tilillä paljon. Riittänee, kun esitämme vielä yhden esi
merkin. Maaliskuussa 1943 Suomen sotaväen päällystö 
lähetti meidän selustaamme hävityspatalj oonan valiorois- 
toja, jotka jouduttuaan ensimmäiseen taisteluun neuvosto
sotilaita vastaan ja menetettyään 125 kaatunutta ja 
30 vankeina lähtivät kiireesti karkuun. Mutta aseet
tomien rauhallisten asukkaiden keskuuteen nuo roistot 
ehtivät jättää mustan muiston mannerheimiläisestä »ur
heudestaan». Tämä on todettu virallisessa tutkin topöytäkir- 
jassa, jonka rikospaikalla 19. pnä maaliskuuta laativat 
poliittinen ohjaaja A. S. Kubatsev, teknikko-luutnantti 
A. F. Berezkov ym. Tässä pöytäkirjassa todetaan:

»16. pnä maaliskuuta 1943 valkosuomalaisjoukkio, joka 
pakeni Punaisen Armeijan joukkoyksikköjen iskuja, 
rääkkäsi petomaisesti kuoliaaksi työläisnaisen Augustina 
Vdovitsinan. Valkosuomalaiset olivat lyöneet puukolla 
syviä haavoja hänen vasempaan rintaansa ja  rintakehäänsä. 
Pää oli ammuttu läpi konekiväärillä. Neljä ampumahaavaa 
oli muissa ruumiinosissa. Valkosuomalaiset julmurit olivat 
menneet petomaisuudessaan niin pitkälle, että olivat ampu
neet uhriaan sukupuolielimiinkin. Ilkamoituaan murhaa
mansa neuvostotytön ympärillä valkosuomalaiset heittivät 
lopuksi hänen ruumiinsa auton alle ja  lähtivät karkuun».

Noin pöyristyttäviä ovat ne ilkityöt, joita Suomen lah- 
tarit ovat tehneet Karjalais-Suomalaisen Neuvostotasaval
tamme alueella ja joissa on osoittanut todellisen luontonsa 
se lahtarivalta, joka Suomen hallitusherrain sanojen mu
kaan esiintyy »eurooppalaisen kulttuurin» ja  »länsimaisen 
sivistyksen» esivartiona. On aivan selvää, että Suomen kor
keimmat viranomaiset kannustavat ja  suosivat moisia fasis
tisia petomaisuuksia Suomen sotaväessä. Noista kaameista 
rikoksista ovat ensi sijassa vastuussa nykyiset Suomen 
hallitusherrat, eivätkä suinkaan vähemmässä määrin kuin 
heidän tahtonsa välittömät toimeenpanijat.

Mannerheimin, Rytin ja Linkomiehen kopla erehtyi 
suuresti luullessaan fasistisilla konnantöillä saavansa mur
retuksi neuvostokansamme tahdonvoiman ja vastustusky
vyn. Se ei onnistunut. Kävi aivan päinvastoin: kansas
samme heräsi vastustamaton viha noita fasistiroistoja koh
taan, jotka olivat tunkeutuneet vapaiden neuvostoihmisten 
kotikonnuille.

Suomalaisten kuten saksalaistenkin anastajien ilkityöt
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herättivät kaikissa Neuvosto-Karjalan kansankerroksissa 
pyhää vihaa fasistirosvoja kohtaan ja sytyttivät voimakasta 
taisteluintoa. Suomen armeijan selustassa toimivien neu- 
vostosissien, sankarillisten kansankostajien taistelu kiih
tyy kiihtymistään. Rintamalla meikäläiset, niin sotilaat 
kuin päällikötkin, rientävät innolla taisteluun lyödäkseen 
maahan katalan vihollisen. Punaisen Armeijan selustassa 
taas työkansa uurastaa ennen kuulumattoman uhrautuvasti 
rintaman tukemiseksi.

Jo syksyllä 1941 ja  vuoden 1942 alussa käydyissä sit- 
keissä taisteluissa Punainen Armeija uuvutti ja  pysäytti 
saksalaisten ja suomalaisten anastajien sotajoukot, jotka 
pyrkivät murtautumaan Vienanmerelle ja Murmanskiin 
sekä katkaisemaan Kirovin rautatien. Vuoden 1941 joulu
kuusta lähtien ne eivät ole pystyneet etenemään yhdellä
kään Karjalan rintaman osalla.

Ei ole mitään epäilystä siitä, että neuvostokansan isän
maallinen vapautussota tulee yhä enemmän voimistumaan. 
Sodan ensi kuukausien jälkeen, valapattoisen vihollisen en
simmäisten yllätyshyökkäysten jälkeen on koko suuri Neu
vostoliitto ja sen mukana myös Neuvosto-Karjala tullut en
tistä voimakkaammaksi niin rintamalla kuin selustassakin. 
Neuvostoliiton työtätekevä kansa, jonka on vallannut viha 
fasistisia orjuuttajia kohtaan ja hehkuva neuvostoisän- 
maan rakkaus, on ottanut tehtäväkseen murskata viholli
sen eikä se jätä tätä työtä puolitiehen.

4. Hämmennystä ja eripuraisuutta Suomen 
hallituspiireissä

Suomen valtaherrain kaikki sotasuunnitelmat oli ra
kennettu sen harhaluulon varaan, että hitleriläinen Sak
sa — kuten he toivoivat — voittaa Neuvostoliiton, Englan
nin ja muiden vapautta rakastavien maiden kansat. Sodan 
kulussa nuo toiveet toinen toisensa jälkeen ovat kuitenkin 
luhistuneet.

Elo- ja syyskuussa 1941 olivat Suomen hallituspiirien 
harhatoiveet korkeimmillaan. Eräs hallituksen äänenkan
nattaja »Helsingin Sanomat» kirjoitti niihin aikoihin, että 
viimeisiä neuvostojoukkoja uhkaa nyt saarto ja tuho. Toi
nen hallituksen äänenkannattaja »Uusi Suomi» väitti, että 
sota päättyy joka tapauksessa ennen talven tuloa, ja Suo
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men radion havainnoitsija julisti syyskuussa 1941, että 
lopullinen välienselvitys venäläisten kanssa tulee tapahtu
maan lähipäivinä. Joulukuussa 1941 Punaisen Armeijan en
simmäisten mahtavien vastaiskujen jälkeen helsinkiläisten 
kovaäänisten kohu heikkeni huomattavasti. Mannerheim
kaan ei voinut lohdutella joukkojaan millään muulla kuin 
pelkällä vakuuttelulla, että »jos kestämme kevääseen», niin 
silloin on »kaikki voitettu».

Keväällä ja kesällä 1942 Helsingissä levisi taas uusia 
harhatoiveita, jotka olivat yhteydessä saksalaisten Neuvos
toliiton ja  Saksan rintamalla aloittaman uuden »ratkaise
van hyökkäyksen» luuloteltuun »vastustamattomaan voi
maan». Jokainen Berliinistä lähetetty tiedonanto Saksan 
sotaväen väliaikaisista menestyksistä paisui ilmamatkal
laan Helsinkiin vielä pulleammaksi ja painettiin jättiläis- 
kirjaimin Suomen lehtien palstoilla. Näiden sanomaleh
tiuutisten mukaan oli Stalingrad syyskuussa jo »lopulli
sesti vallattu». Neuvostoliitto oli jo mukamas »menet
tänyt Kaukasian naftan» jne. »Helsingin Sanomien» so- 
tahavainnoitsija vakuutti syyskuun 16. pnä 1942, 
että »inhimillisesti katsoen on bolsevikkien kohtalon
hetki lyönyt». Helsinkiläiset Hitlerin kätyrit olivat sak
salaisten kerskunnan ja oman seikkailuintonsa sokaise
mina kadottaneet kaiken reaalisen käsityksen Punaisen 
Armeijan valtavasta iskuvoimasta, jota he olivat saaneet 
kokea nahassaan jo vuoden 1940 talvitaisteluissa.

On helppo käsittää, että kun sitten muutaman viikon 
kuluttua nuo äärimmilleen paisuneet harhakuvittelut äkkiä 
luhistuivat, vaikutus oli sitäkin järkyttävämpi. Kerrotaan, 
että sen mahtavan hyökkäyksen aikana, jonka Punainen 
Armeija suoritti Stalingradin luona, Helsingin kaikissa hal
litusrakennuksissa saattoi tuntea jotain maanjäristyksen 
tapaista.

Suomen radiossa presidentti Rytin tavallisesti niin ter
hakka haukunta muuttui tuossa tuokiossa hätääntyneeksi 
ulinaksi: »Nykypäivien Suomi joutuu elämään vaikeuksien 
ja kärsimysten aikaa... Mutta meillä ei ollut muuta valin
nan varaa. Kohtalon logiikka määrää tapahtumien kulun... 
Sodan vastaisessa kulussa saattaa seurata odottamatto
muuksia. .. Suuret tapahtumat vaikuttavat Suomeenkin. 
Sotaonni voi pettää...»

Meni kuukausia ennen kuin herra Ryti toipui pelästyk- 
sestään eikä sittenkään täydellisesti.
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Sillä välin yhä kasvavasta Suomen ulkopoliittisesta eris
tyksestä levoton hallitus lähetti jäseniään toisen toisensa 
jälkeen Ruotsiin. Näiden matkojen tarkoituksena oli kes
kusteluissa ja puheissa kiistää kaikki tiedot hallituksen 
suur-Suomi -suunnitelmista, selittää hallituksen haluavan 
säilyttää diplomaattiset suhteet Yhdysvaltoihin ja anoa 
Ruotsilta uutta almua luoton ja sotamateriaalien muodossa.

Samaan aikaan Suomen lehdissä alettiin pohtia kysy
mystä Suomen mahdollisesta »eriintymisestä sodasta». 
Mutta pian kävi selville, että tästä kysymyksestä pu
huttiin vain Suomen kansan ja ulkomaalaisten huomioitsi
jani silmien lumeeksi ilman pienintäkään aikomusta lopet
taa Suomen osallistuminen Hitlerin anastussotaan. Suomen 
hallitusherrat halusivat vain hiukan väläyttää valkoista 
rauhanlippua saadakseen laimennetuksi hallitukseen koh
distuvaa kansan kasvavaa tyytymättömyyttä sotaan ja an
taakseen samalla anglosaksisissa maissa oleville asiamiehil- 
leen Saksan tappion varalta tekosyyn, jolla voisi puolus
tella Suomen hallituksen vapauttamista edesvastuusta, joka 
aiheutuu yhteistyöstä Hitlerin rikollisessa sodassa.

Kuinka kaukana Suomen vallanpitäjät ovat aikomuk
sesta luopua osallisuudesta Hitlerin veriseen seikkailuun, 
osoittaa seuraava tosiasia. Keväällä 1943 Suomeen saapui
vat surkeat rippeet niistä Pohjois-Kaukasiassa lyödyistä 
suomalaisista pataljoonista, jotka' olivat siellä taistelleet 
Saksan armeijan riveissä. Suomi lähetti yli 10000 valio- 
lahtaria (»suomalaista SS-miestä»), heistä säilyi ehjin na
hoin vain viitisensataa miestä (varmaankin erinomaisia 
pitkän matkan juoksijoita). Heidät otettiin juhlallisesti 
vastaan Tampereella pidetyssä paraatissa. Suomen edus
kunnan puhemies tervehti ja  evästeli näitä kahakasta sel
viytyneitä. Mutta osoittautui, että »sankarit» itse olivat jo 
perin kyllästyneitä sotaan, ainakin sotaan itärintamalla. 
Heitä koetettiin taivuttaa palaamaan »loman» jälkeen Sak
saan, mutta suurin osa ei ota taipuakseen. Ruotsin lehdet 
kuitenkin tietävät kertoa, että Hitler vaatii ehdottomasti 
Suomen hallitusta palauttamaan ennalleen etelärintamalta 
kadonneet suomalaiset pataljoonat, hän vaatii tykinruoan 
toimittamista entisen suuruisina annoksina. Eikä Suomen 
hallitus tietenkään kieltäydy. Se on päättänyt järjestää 
uuden vapaaehtoisten värväyksen berliiniläisen pyövelin so- 
tamyllyyn. Ja ellei se saa Suomesta riittävää määrää vapaa
ehtoisia, niin se lähettää epäilemättä väkipakolla, vaikkapa
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raudoissa, tarvittavan määrän suomalaisia laumoja Berlii
nin etapin kautta teurastettavaksi.

Vielä v akuu ttavam m aksi todisteeksi Suomen vallanpi
täjien täydellisestä haluttomuudesta muuttaa fasistisessa 
sodassa ottamaansa kurssia voidaan katsoa äskeinen Suo
men hallituksen uusiminen. Pääministeriksi tuli Rangellin 
tilalle Linkomies, kokoomuspuolueen päämies. Suomen ra
havallan muiden valtiollisten johtomiesten joukossa on 
Linkomies aina ollut hyvin tunnettu äärimmäisen räikeästä 
kansalliskiihkostaan ja hyvin kiivaasta taantumuksellisuu
destaan. Hän on aina suosinut IKL:n lapualaisjunkkareita 
ja  ohjannut kulissien takaa niiden rikollista toimintaa hal
litsevan rahavallan toivomaan suuntaan. Hän on Hitlerin 
pääluottamusmiehiä Suomessa ja  yksi nykyisen sodan vas- 
tuunalaisimpia sytyttäjiä. Näin ollen pääministerin vaihdos 
merkitsee, että pienemmän fasistin sijaan on tälle paikalle 
tullut isompi fasisti. Ulkoministerin paikalle on pantu mai
neensa pilanneen saksalaiskätyrin Wittingin tilalle ove
lampi diplomaatti Ramsay, jolle on annettu tehtäväksi ja t
kaa entistä peliä ja varoa tarkemmin korttien paljastamista. 
Sisäasiain ministeriksi on otettu piintynyt taantumukselli
nen Ehrnrooth, joka takavuosina oli pitkän aikaa Suomen 
työnantajaliiton sihteerinä ja sittemmin Kansainliiton pii
reissä punoi neuvostovastaisia juonia. Walden, »Suomen pa- 
perikuningas», jäi sotaministeriksi, ja  Tanner, joka niin 
ikään nauttii Hitlerin ehdotonta luottamusta, jäi valtiova
rainministeriksi.

Berliini tietenkin oli tyytyväinen Suomen hallituksen 
tällaiseen uusimiseen. Hitlerin kätyreinä Suomen valtaher
rat, jotka joulu—tammikuussa säikähtivät niin pahasti ja 
painoivat hännän koipiensä väliin, ovat nyt jälleen nosta
neet sen pystyyn, joskin jo vailla entistä terhakkuutta ja 
voitonvarmuutta.

Heidän tavoitteenaan on nyt päästä vastaamasta rikok
sistaan, säilyttää valta käsissään ja säilyttää edes osa anas- 
tamastaan neuvostoalueesta. Tässä tarkoituksessa he ja t
kavat sotaa Hitler-Saksan apuvoimana ja samalla koettavat 
kaikin tavoin pettää Amerikan, Englannin ja Ruotsin 
yleistä mielipidettä. Sisäpolitiikassa he taas kiristävät toi
menpiteitä Suomen kansan terrorisoimiseksi ja pettämi
seksi.

Tavattoman levottomina Suomen nykyiset hallitusher- 
rat meluavat »kansallisen yhtenäisyyden» hajoamiseen
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sisältyvästä vaarasta. Erimielisyys ja eripuraisuus leviää 
jopa hallituksen kannattajien keskuuteen. Siitä puhui pää
ministeri Linkomies toukokuussa 1943. Hän sanoi, että 
vasta tämän vuoden aikana on eri tahoilla havaittu seik
koja, jotka osoittavat puuttuvan käsitystä siitä, »kuinka 
tärkeä meille on yhtenäisyyden säilyminen».

Hän valehtelee sanoessaan, että sellaisia »seikkoja» on 
heillä havaittu vasta tämän vuoden aikana. Sanoihan Ryti
kin jo edellisen vuoden lokakuussa radiopuheessaan, että 
»entiset erimielisyydet» olivat ilmenneet jälleen. Ja jo 
sitä ennen (heinäkuun 7. pnä 1942) oli hallituksen sosiali
demokraattinen äänenkannattaja julkaissut soimaavan kir
joituksen »tuottajain» voitonpyyteistä ja  niiden uhkailuista, 
että jos viranomaiset yrittävät tehdä jotain näiden voitto
jen rajoittamiseksi, niin he eivät rupea enää mitään tuot
tamaan. Kansan ylistetty yhtenäisyys, lisäsi lehti, hajoaa 
automaattisesti...

Mistä oli kysymys? Oliko Suomen sosialidemokraattien 
äänenkannattaja tosiaankin alkanut yhtäkkiä esiintyä suur- 
kapitalisteja vastaan? Ei. »Tuottajilla» lehti tarkoitti talon
poikia eikä kapitalistisia rahavaltiaita. Sen sisunpurkaus 
koski kahden hallituspuolueen, maalaisliiton ja  sos.dem. 
puolueen välistä riitaa maataloustuotteiden hinnoista. 
Maalaisliiton edustajat vaativat näiden tuotteiden hintojen 
korottamista sosialidemokraattien sitä vastustaessa. Riitaa 
on jatkunut jo kauan. Tämän tästä milloin toisen, milloin 
toisen puolueen ministerit uhkailevat tämän kysymyksen 
vuoksi erota hallituksesta, mutta eivät eroa.

Lopulta hallitus päätti tyydyttää maalaisliiton vaati
muksen siinä muodossa, että maataloustuotteita myyville 
maanomistajille maksetaan valtion varoista apurahoina 
yhteensä puolitoista miljardia markkaa, ja valtion menojen 
peittämiseksi korotetaan omaisuusveroa 1 prosentilla. Siitä 
huolimatta riita jatkuu. Sosialidemokraattisen puolueen 
johtajat sättivät talonpoikia, maalaisliiton johtajat työläi
siä. Syy on selvä: kummankin puolueen johtajat haluavat 
kääntää työläisten ja talonpoikien lisääntyvän tyytymättö
myyden pois »vaarallisesta» uomasta, joka kulkee hallit
sevaa rahavaltaa ja sen hallitusta vastaan. Siinä on asian 
ydin. Kansan yhtenäisyyden aikaansaaminen on saavutta
maton tavoite nykyiselle hallitukselle, ja  jopa itse hallituk
sen edustajien kaikesta päätellen täytyy hajottaa muodos
tumassa olevaa kansan yhtenäisyyttä, koska sen kärki
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suuntautuu nimenomaan nykyistä hallitusta vastaan. Juuri 
tätä kansan yhtenäisyyttä he pahimmin pelkäävätkin.

Tietysti Suomen hallituksen kannattajain keskuudessa 
on vakavampiakin erimielisyyksiä. Niistä kirjoitti esim. 
ruotsalainen lehti »Dagens Nyheter» (25. pnä kesäkuuta 
1942):

»Jokainen Suomen tilannetta tunteva voi vahvistaa, että 
suur-Karjalan valloitusohjelman kannattajien ja varovai
sen puolustuksen kannattajien välit ovat kireät ja  saatta
vat helposti entisestään kärjistyä.»

Puhuessaan »varovaisen puolustuksen kannattajista» 
tämä ruotsalainen lehti ilmeisesti tarkoitti ensi sijassa 
eräitä Suomen ruotsalaisten puolueen piirejä. Hitleriläis- 
mielisen puolueen IKL:n lehdet pelottelevat alinomaa näitä 
piirejä. Esim. »Ajan Suunta» kirjoitti vuoden 1942 marras
kuussa:

»Ruotsin juutalaislehdet antavat ohjeita, joiden poh
jalla nähtävästi Suomen ruotsalaiset toimivat. Voidaan olet
taa heidän olevan yhteistyössä tämän toisen rintaman 
kanssa juuri nykyisen sodan kysymyksissä. Tämän rinta
man avulla tahdotaan heikentää Venäjän vihollista, 
Suomea.»

Tässä röyhkeässä äänilajissa esiintymällä Hitlerin suo
malainen haaraosasto pakottaa tavallisesti oppositiomieliset 
ruotsalaiset vaikenemaan. Paitsi heitä on muissakin halli
tuspuolueissa henkilöitä, jotka vallan hyvin käsittävät, 
kuinka vaarallista seikkailua hallituksen sodanjatkamis- 
politiikka on, mutta jotka eivät tee mitään tämän politii
kan muuttamiseksi.

Hallituspuolueiden keskuudessa olevalle oppositiolle on 
leimallista sen poliittinen pelkuruus. Esim. presidentin val
tuuksien päättyessä helmikuussa 1943 kaikista valitsijamie- 
histä vain 23 henkeä ilmaisi olevansa eri mieltä sellaisen 
Hitlerin lakeijan kuin Rytin jälleenvalitsemisesta, mutta 
hekään eivät rohjenneet esittää kantaansa äänestämällä 
vastaan, vaan ainoastaan pidättyivät äänestyksestä.

Tämä »oppositio» pelkää omaa varjoaankin. Tosin se 
pelkää myös Rytin, Linkomiehen ja Mannerheimin kopla- 
kunnan sotaseikkailun seurauksia, mutta vielä enemmän 
se pelkää häiritä näitä hitleriläisyyden asiamiehiä tuon 
seikkailun jatkamisessa. Sillä eniten se pelkää »sisäisen rin
taman» hajoamista, toisin sanoen sen yhteisrintaman ha
joamista, mikä tällä »oppositiolla» on olemassa hallitsevan
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koplakunnan kanssa. Tämä »oppositio» ei edes unissaan- 
kaan pyri nojautumaan kansanjoukkoihin alkaakseen va
kavan taistelun rikollista hallitusta vastaan, sillä se itsekin 
pelkää kansaa ja sen vuoksi välttää jokaista askelta, joka 
voisi edistää Suomen kansan tyytymättömyyden ja aktii
visuuden kasvua.

Myös sosialidemokraattiset ammattiliikkeen johtajat 
julkaisivat toukokuussa 1943 jonkinlaisen »lojaalin oppo
sition» ohjelman. Mutta se ei ole mikään oppositio, vaan 
huijarijoukko. Levottomuus sen suuttumuksen johdosta, 
joka työväestössä kasvaa sotaa ja  hallituksen hitle- 
riläismielistä politiikkaa vastaan, on pakottanut ammatilli
sen johdon sanoissa sanoutumaan irti siitä saadakseen edes 
osittain salatuksi tosiasiallisen osallistumisensa tuohon ri
kolliseen politiikkaan. Se on toiminut kokonaan nykyisen 
hallituksen ja varsinkin Tannerin ohjeiden mukaan, 
ja Tanner taas on kokonaan myynyt itsensä Hitlerille ja 
Suomen fasistisille rahavaltiaille eli erään ruotsalaisen leh
den kohteliaampaa sanontaa käyttääksemme »pyhittänyt 
itsensä sotapolitiikalle ja sen naamioimiselle».

Mutta sisäinen hajaannus tulee välttämättä kehitty
mään Suomen vallassaolijain leirissä. Rosvojoukossa ei voi 
olla yksimielisyyttä, selitti nerokas Lenin. Eivätkä erimie
lisyydet tietenkään vahvista, vaan heikentävät fasistien 
leiriä Suomessa. Mutta selvää on niin ikään se, että fasis
tinen valta ei luhistu omiin sisäisiin erimielisyyksiinsä eikä 
taloudellisiin vaikeuksiinsa. Se rappeutuu ja mätänee, mutta 
ei luhistu ennen kuin se kaadetaan.

Ainoastaan päättävällä taistelulla Suomen kansa voi 
pelastaa itsensä hitleriläisen ruton vallasta.

5. Fasistisen seikkailupolitiikan toivottomuus

Suomi on käynyt jo kaksi vuotta fasistisen Saksan apu
voimana sotaa hitleriläisen hirmuvallan pystyttämiseksi 
Euroopan kansojen ylle. Näiden kahden vuoden ku
luessa ovat sotivien puolten voimasuhteet siinä määrin 
muuttuneet, että nyt on jo selvää: hitleriläiset ja heidän 
rikoskumppaninsa menettävät rosvosodan. Punaisen Armei
jan soturien sankaruudella ja sen ylipäällystön strategisella 
neroudella on saatu suistetuksi saksalaisten sortajakonnain 
valloitussuunnitelmat, ja  pian Neuvostoliitto yhteisvoimin
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muiden vapautta rakastavien maiden kanssa murskaa lo
pullisesti nuo koko ihmiskunnan kirotut viholliset.

Syksyllä 1941, kun Suomen hallitus allekirjoitti Berlii
nissä sopimuksen maan yhtymisestä niin sanottuun komin- 
terninvastaiseen liittoon, Suomen sanomalehdet iloitsivat: 
»Nyt on Suomesta tullut akselin mutteri/»

Nykyään ei kannata edes kysyä, kestääkö tuo mutteri. 
Sillä kysymys on nyt jo siitä, kauanko kestää akseli. Ja 
kaikki järkevät ihmiset maailmassa vastaavat tähän kysy
mykseen: se ei kestä kauan.

Vuotta myöhemmin, syksyllä 1942, eräs Hitlerin suo
malaisten kätyrien lehti »Uusi Eurooppa» kirjoitti, että jos 
Suomen johtajat pysyvät nykyisellä kannallaan suur-Sak- 
san aseveljinä, niin silloin ei tule olemaan huolta eikä 
hätää.

He ovat pysyneet samalla kannalla, mutta kuten 
olemme nähneet, heille on kertynyt hirveä määrä vakavia 
huolia. Koko heidän politiikkansa on kärsinyt vararikon. 
Kaikista rikollisista teoistaan heidän on vastattava pääl
lään.

Suomen osallistuminen Hitlerin rosvosotaan on Suomen 
kansan suurin onnettomuus ja suurin häpeä sen historiassa.

Toivokaamme, että Suomen kansa pian osoittaa omaa
vansa tarpeeksi voimaa ja rohkeutta noustakseen päättä
vään taisteluun hitleriläiskätyrien lahtarivallan kukistami
seksi ja pestäkseen siten neuvostovastaisen sodan häpeän.

Tämä tehtävä on Suomen kansan kunnia-asia.
Siihen liittyy myös pääkysymys: se, että Suomen kan

san samoin kuin neuvostokansankin edut vaativat luomaan 
luotettavat takeet siitä, ettei enää koskaan voisi toistua 
Suomen valapattoinen hyökkäys neuvostoalueelle ja että 
Suomen kansalla olisi mahdollisuus vastedes elää ei vi
hassa, vaan rauhallisessa yhteistyössä suuren neuvostokan
san kanssa.

O. W. Kuusinen.
Finljandija bez maski.
Gospolitizdat, 1943
Suomennos otettu K-SSNT:n 
Kustannusliikkeen 1944 
julkaisemasta kirjasta
Tarkistettu venäjänkielisen tekstin 
mukaan



ISÄNMAALLISUUDESTA

HISTORIALLINEN KOETUS

Isänmaallinen liike, joka syntyi useissa maissa toisen 
maailmansodan aikana, on ollut erittäin laajaa liikettä. 
Siihen on kuulunut työläisiä, talonpoikia, sivistyneistöä 
sekä heidän yhteiskunnallisia järjestöjään. Tässä yhtey
dessä meidän kuitenkin on puhuttava pääasiallisesti isän
maallisen liikkeen yhdestä, johtavasta osastosta, työväen- 
osastosta ja  mm. kommunismin ja  sosialismin kannatta
jista, koska heidän isänmaallisuutensa on pitkän aikaa ollut 
kiistanalaisena ja  taantumukselliset kohdistavat vieläkin 
siellä täällä tulensa sitä vastaan.

Työväenliikkeen vihollisten ideologisessa asevarastossa 
ei liene koskaan ollut toista yleisemmin käytettyä ja — sa
nottakoon suoraan — vaarallisempaa asetta kuin kommu
nisteja ja kaikkia vasemmistolaisia työläisiä vastaan esi
tetty syytös epäisänmaallisuudesta. Senkin jälkeen, kun oli 
perustettu neuvostovaltio, jossa kommunistit osoittivat heti 
teoin olevansa kaikkein uhrautuvimpia ja  kiihkeimpiä isän
maallisuuden lipunkantajia, vainottiin muissa maissa 
edelleenkin kommunisteja ja heihin yhtyneitä sosialisteja 
»isänmaan sisäisinä vihollisina», samalla kun kommunisti
nen ideologia leimattiin isänmaallisuuden suoranaiseksi 
vastakohdaksi Sitä mukaa kuin monissa maissa kehittyi 
fasistinen liike, tämä taantumuksellisten harjoittama työ
väenliikkeen parhaimmiston vainoaminen isänmaallisuuden 
varjolla yhä tehostui saaden erittäin räikeitä muotoja. 
Eivät yksin fasistit, vaan myös kaikki heidän hännysteli-
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jänsä, sovittelijat ja  muncheniläiset julistivat kommunistien 
ja  monien sosialistien suhteen maanpuolustukseen vähin
tään epäilyttäväksi.

Pian koitti kuitenkin niin kommunistien kuin heidän 
syyttäjiensä isänmaallisuuden historiallisen koetuksen päi
vä. Rauhantahtoisten kansojen orjuutukseen tähtäävä fa
sistisen Saksan imperialistinen rosvosota pakotti eri yhteis- 
kuntakerrokset ja poliittiset puolueet näyttämään havain
nollisesti, ketkä olivat todella valmiit puolustamaan isän
maata ja  ketkä valmiit kavaltamaan sen. Mitä tässä suu
ressa tulikokeessa tuli ilmi?

Ensinnäkin se, että saksalaisten miehittämissä Euroo
pan maissa tuli isänmaanpettureita fasisteista ja muista 
ääritaantumuksellisista, jotka ennen sotaa ja vielä sodan 
alussakin olivat pitäneet eniten ääntä »isänmaallisuudes
taan» ja kommunistien »epäluotettavuudesta». Ranskan ka
valsivat kommunismin paatuneimmat viholliset: Petain, 
Lava] ja  Darlan kumppaneineen sekä heidän takanaan ol
leet Comite des Forges, Schneider-Creusot ym. suuryhtiöiden 
ja -trustien raharuhtinaat. Entä ketkä osoittautuivat maan
pettureiksi Norjassa, Tanskassa, Hollannissa ja  Belgiassa? 
Ketkä auttoivat Bulgariassa saksalaisia muuttamaan Neu
vostoliittoon kohdistetun hyökkäyksen sillanpääasemaksi 
tuon slaavilaisen maan, jonka kansa on kiintynyt lujasti 
vapauttajaansa, Venäjään? Ketkä värväytyivät saksalaisten 
pyövelien ja orjuuttajien apulaisiksi Puolassa, Tsekkoslo
vakiassa, Itävallassa, Jugoslaviassa ja Kreikassa? Halpa
maiset quislingit ja  heidän takanaan olevat rahanahneet 
pankkiirit ja  suurtilanomistajat. Sitä mukaa kuin saksalai
set valloittajat saavuttivat tilapäistä menestystä sodan al
kuvaiheessa, kasvoi kaikissa heidän miehittämissään mais
sa niiden taantumuksellisten luku, jotka olivat valmiita 
myymään kotimaansa riippumattomuuden hernerokasta.

Toiseksi se, että kommunistit ja  monet sosialistit osoit
tivat teoin puolustavansa järkähtämättömän uskollisesti ja 
antaumuksellisesti maansa vapautta ja riippumattomuutta 
Saksan imperialistien ja  näiden apureiden hyökkäyksiltä. 
He olivat kaikkialla saksalaismiehittäjien hirmuvaltaa vas
taan taistelevien isänmaanystävien — työläisten ja talon
poikien eturiveissä.

Vapautta rakastavat kansat ovat täysin aiheellisesti yl
peitä ja  ihastuneita niistä patrioottisista uroteoista, joita 
Neuvostoliiton sankarilliset sotilaat ja sissit sekä Jugosla-
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vian, Ranskan, Puolan, Kreikan ja useiden muiden, väliai
kaisesti saksalaismiehittäjien valtaan joutuneiden maiden 
uljaat isänmaanystävät ovat suorittaneet. Ja kaikki tietä
vät, että nämä urotyöt, jotka piirtyvät kaikiksi ajoiksi histo
riaan vertaansa hakevina isänmaallisen sankaruuden ja uh- 
rautuvuuden näytteinä, ovat hyvin monissa tapauksissa ni
menomaan kommunistien ja heidän lähimpien asetoverei- 
densa tekoja.

Nämä kumoamattomat tosiasiat todistavat kommunis
min ja sosialismin pahansuopien vastustajien kärsineen 
niin musertavan ideologisen tappion, että luulisi heidän 
kannaltaan olevan jo epäedullista kiistellä siitä, kuka on 
isänmaanystävä ja kuka ei ole. Eivät kuitenkaan kaikki 
heikäläiset osaa pysyä vaiti eivätkä kaikki myönnä tulleen
sa jo riisutuiksi aseista. Eräät kommunisminvastaisessa tais
telussa kunnostautuneet vanhat mestarit pyrkivät esim. 
Amerikassa, Englannissa ja  Ruotsissa yhä harhauttamaan 
asioihin perehtymätöntä yleisöä ja herättämään epäilystä 
siinä toivossa, että kommunisminvastaiset ennakkoluulot 
ovat tuon yleisön keskuudessa sitkeähenkisiä. Sen vuoksi 
on syytä tarkastella niitä toisarvoisia todistusperusteita, joi
ta heillä on vielä käytettävissään.

ISÄNMAALLISUUS JA SOTA

Osa työtätekevien vihollisista päättelee esim. seuraa- 
vaan tapaan. Vaikka onkin totta, että liittoutuneiden valto
jen kommunistipuolueet omaksuivat hitleriläisvastaisessa 
sodassa isänmaallisen asenteen, se muka oli pelkkä sattu
ma; kommunistinen ideologia sinänsä ei anna mitään takei
ta siitä, että sen kannattajat tukevat kotimaataan missä so
dassa hyvänsä. He saattavat siis ottaa jossakin toisessa so
dassa epäisänmaallisen asenteen.

Tässä on oikeasta olettamuksesta tehty kerrassaan vää
rä johtopäätös. Tietenkin pitää paikkansa, että kommunis
min kannattajat ovat valmiit tukemaan ainoastaan oikeu
denmukaista sotaa, vapaussotaa eivätkä mitä sotaa tahansa. 
Mutta sehän onkin ainoaa isänmaallista sotaa. Eihän epäoi
keudenmukaisella sodalla, valloitussodalla ole mitään teke
mistä isänmaallisuuden kanssa, kaunisteltakoon sen tar
koitusperiä miten hyvänsä. Lisäksi huomautettakoon, että 
jonkin maan rikollisten vallanpitäjien aloittama anastus-
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sota vaarantaa paitsi muiden kansojen olemassaoloa myös 
oman kansan elämää ja  kunniaa. Jos siis taantumukselli
set vallanpitäjät ovat syösseet maansa epäoikeudenmukai
seen sotaan, valloitussotaan, niin todellinen isänmaalli
suus vaatii kyseisen maan kansalaisia taistelemaan sitä 
vastaan eikä pelkästään kieltäytymään jyrkästi tukemasta 
sitä.

Esimerkkejä ei tarvitse hakea kaukaa. Saksasta ei kan
nata edes puhua, sillä nykyään jo kuka tahansa (sokeakin) 
tarkkailija näkee, että jos suurin osa saksalaisista olisi 
kyennyt hiukankin huolehtimaan maansa kohtalosta, hei
dän olisi pitänyt jo aikoja nousta vastustamaan Hitlerin 
hallitusta ja sen hirvittävää imperialistista sotaseikkailua. 
Mitä taas Saksan imperialismin entisiin satelliittivaltioihin: 
Romaniaan, Suomeen, Unkariin ja Bulgariaan tulee, niin 
on varsin kuvaavaa, että nimenomaan näissä maissa hallit
sevat piirit ja oikeusviranomaiset katsoivat parin vuosikym
menen ajan kommunistisen puolueen ja sen kanssa yhteis
toiminnassa olevien työväenjärjestöjen jäsenyyden »maan
petokseksi» ja  tuomitsivat siitä moniksi vuosiksi vankilaan. 
Entä mikä oli kotimaansa kohtalosta kiinnostuneiden ro
manialaisten, suomalaisten, unkarilaisten ja bulgarialaisten 
isänmaallinen velvollisuus, kun sanottujen maiden taantu
mukselliset vallanpitäjät — Antonescu, Ryti, Horthy ja  Fi- 
lov kumppaneineen — avasivat tämän sodan alussa portit 
saksalaisille joukoille ja  syöksivät maansa Hitlerin valloi
tussodan kurimukseen? Heidän velvollisuutensa oli tietysti 
taistella fasistista sotaa vastaan eikä tukea sitä. Osallistu
minen sotaan Hitlerin Saksan puolella ei voinut olla louk
kaamatta näiden maiden elinetuja, ja  jos Saksa olisi voitta
nut, sota olisi loukannut niitä vieläkin enemmän kuin Sak
san kärsiessä tappion, sillä sen voitto olisi merkinnyt nii
den itsenäisyyden täydellistä menetystä.

Sanottujen maiden hitleriläismieliset vallanpitäjät edisti
vät aivan ilmeisesti toiminnallaan Saksan pyrkimyksiä pääs
tä koko Euroopan valtiaaksi ja saattoivat maansa perika
don partaalle. Nuo moninkertaiseen maanpetokseen syyl
listyneet Saksan imperialismin tahdon toteuttajat peitteli- 
vät kuitenkin rikollista toimintaansa isänmaallisuuden naa
miolla ja piinasivat vankiloissa ja  teloittivat todellisia isän
maanystäviä, kommunisteja ym., jotka olivat taistelleet uh
rautuvasti pelastaakseen kotimaansa saksalaisten mielival
lalta ja  fasistisen sodan lihamyllystä.



Historiallinen koetus on näin ollen todistanut, että kom
munismi on johdonmukaista, aktiivista ja uhrautuvaa isän
maallisuutta.

ILMAN NATIONALISTISIA ENNAKKOLUULOJA

Toiset työtätekevien viholliset sotkevat isänmaallisuu
den ja porvarillisen nationalismin keskenään ja moittivat 
kommunisteja ja yleensä kaikkia vilpittömiä kansanvaltai
suuden kannattajia siitä, että näiden isänmaallisuus on 
muka puolinaista, koska he eivät aseta omaa kansakuntaan
sa »muita korkeammalle». Tuon hyvältä näyttävän kyltin 
takana piilee todelliselle isänmaallisuudelle täysin vieraita 
ja kaikkea muuta kuin viattomia nationalistisia ennakko
luuloja ja usein jopa imperialistisiakin pyrkimyksiä.

Taantumukselliset ovat, kuten tunnettua, kultivoineet 
jo kaukaisista ajoista lähtien »jumalan valitseman» kansa
kuntansa tai rotunsa paremmuutta vahvistavia nationalisti
sia ja rotuennakkoluuloja saadakseen poliittisesti kehitty
mättömät kansanjoukot puolelleen taistelemaan demokraat
tista liikettä vastaan. Lietsoen alituiseen kansallisuusvihaa 
ja opettaen halveksimaan muita kansakuntia sekä rotuja 
taantumukselliset muuttavat nationalistiset ennakkoluulot 
myrkylliseksi sovinismin ja fasismin huumaksi ja todiste
levat sitten kansakuntansa luuloteltua paremmuutta pane
malla toimeen juutalaisvainoja, lynkkaamalla neekereitä 
ja hyökkäämällä naapurikansojen kimppuun. Mutta kun 
kotimaan puolustamiseksi muukalaisilta valloittajilta vaa
dittiin isänmaallista taistelua, nuo samat Sovinistit ja  fa
sistit ryhtyivät, kuten tiedämme, saksalaisten miehittämis- 
sä maissa yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai pyrkivät 
niin kuin eräät fasismiin kallistuvat Amerikan ja Englan
nin yhteiskuntapiirit lamauttamaan yhteisen taistelun vi
hollista vastaan ja  pelastamaan tämän täydelliseltä häviöltä 
tehdäkseen sitten kompromissin sen kanssa.

Kaikenkarvaiset nationalistit ja  Sovinistit käyttävät hyvin 
mielellään kilpenänsä sananpartta: »Oikein tai väärin — 
minun maani.» He ilmeisesti uskovat, että kaikkia muiden 
kansakuntien oikeuksien ja vapauden loukkauksia voidaan 
puolustella viittaamalla valeisänmaalliseen myötämielisyy
teen oman maan hallituspolitiikkaa kohtaan. Tuo on tieten
kin selvää isänmaallisuuden käsitteen vääristelyä, jota ei
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voida puolustaa historiallisesti enempää kuin poliittisesti
kaan.

Historiassa ci ole ollut ainoatakaan isänmaallista liiket
tä, jonka tarkoituksena olisi ollut loukata jonkin vieraan 
kansakunnan tasa-arvoisuutta ja vapautta. Kaikki 18. ja 
19. vuosisadan laajat isänmaalliset liikkeet tähtäsivät oman 
maan vapauttamiseen riippuvaisuussuhteista vieraisiin mai
hin tai muukalaisten hyökkäyksen torjumiseen, kuten esim. 
Pohjois-Amerikan vapaussota (1775—1783), Ranskan kan
san vallankumoukselliset sodat (1792—1794), kreikkalaisten 
(1821—1829), puolalaisten (vv. 1830, 1846, 1863) ja useiden 
muiden kansojen vapaustaistelu.

On selvää, että valmius taistella oman kansakuntansa 
vapauden puolesta on aivan eri asia kuin valmius taistella 
toisen kansakunnan vapauden tukahduttamiseksi. Edelli
nen on isänmaallisuutta, jälkimmäinen ei. Jos ollaan rehel
lisiä, niin isänmaallisilla näkökohdilla ei voida mitenkään 
perustella esim. siirtomaaherruutta ja niiden etuoikeuksien 
säilyttämistä, jotka suovat emämaalle mahdollisuuden sor
taa ja riistää siirtomaakansoja. Siirtomaa- ja kansallisuus- 
sorron politiikka ei mielestäni vastaa emämaan yleiskan- 
sallisia etuja, vaan se on edullista ainoastaan tietyille huip- 
pukerroksille ja yläluokille, jotka saavat siirtomaiden riis
tosta aineellisia varoja valta-asemansa lujittamiseen sekä 
kotimaassa että siirtomaissa ja ovat taipuvaisia harjoitta
maan muiden kansakuntien etujen kustannuksella mata
laotsaista ja  itsekästä politiikkaa, joka kärjistää kansain
välisiä suhteita ja  aiheuttaa kansoille kansallisonnetto- 
muuksia.

Yksinpä maltillinenkin porvarillinen nationalismi mer
kitsee oman kansakunnan (tai sen huippukerrosten) ja mui
den kansakuntien etujen asettamista vastakkain. Mutta 
kuuminkin isänmaallisuus, palavin isänmaanrakkaus, on 
sen sijaan täysin sopusoinnussa kaikkiin rauhantahtoisiin 
kansakuntiin kohdistuvan kunnioituksen ja kansakuntien 
tasa-arvoisuuden puolustamisen kanssa. Venäjän huoma- 
tuimmat demokraattikirjailijat käsittivät tämän isänmaal
lisen ideologian tärkeän puolen erittäin syvällisesti jo vii
me vuosisadalla ja  korostivat sitä voimakkaasti. «Todelli
nen isänmaallisuus ei sovi yhteen erinäisten kansallisuuk
sien yrmimisen kanssa», kirjoitti Dobroljubov. Ja Belinski 
julisti henkevästi:

»Rakkaus isänmaahan merkitsee palavaa halua nähdä
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ihmiskunnan ihanteen toteutuvan siinä ja edistää sen to
teutumista voimiensa mukaan. Muussa tapauksessa isän
maallisuus on oleva kiinalaisuutta, joka pitää omastaan 
vain siksi, että se on omaa ja vihaa kaikkea vierasta vain 
siksi, että se on vierasta, ja  on hurmioissaan rumuudestaan 
ja  rujoudestaan.*

Todellinen isänmaallisuus on siis vapaata kaikesta kan
sallisesta ylimielisyydestä, itsekkyydestä ja vihasta toisia 
rauhantahtoisia kansoja kohtaan.

KOSMOPOUTISMI ON TYÖTÄTEKEVILLE 
VIERAS IDEOLOGIA

Työtätekevien viholliset pyrkivät usein kiistämään kom
munismin ja sosialismin kannattajien isänmaallisuuden viit
taamalla siihen, että nämä puoltavat työtätekevien kansain
välistä solidaarisuutta. Vastustajamme selittävät tämän 
kannan kosmopolitismiksi, välinpitämättömäksi ja ylimie
liseksi suhtautumiseksi isänmaahan.

Se on jo ilmeistä parjausta. Kommunismilla ei ole mi
tään yhteistä kosmopolitismin kanssa. Jokaisen maan kom
munistinen liike, tämä työtätekevien joukkojen edistyksel
lisin liike, seisoo lujasti kotoisella maaperällä taistellessaan 
työtätekevien kansainvälisen solidaarisuuden lipun alla. 
Kommunismi ei aseta vastakkain, vaan yhdistää toisiinsa 
todellisen isänmaallisuuden ja proletaarisen internationalis
min.

Ainoastaan sotkeutuneet skolastikot tahi työväenliik
keen viholliset saattavat vakuuttaa, ettei työväenluokan 
pyrkimyksenä voi olla veljellinen solidaarisuus muiden mai 
den työväenluokan kanssa, jos se rakastaa isänmaataan. 
Ainoastaan vääristelijät tahi parjaajat saattavat väittää, 
ettei työväenluokka rakasta isänmaataan, vaan että siitä 
tulee isänmaastaan ja kansastaan irtautunut kosmopoliitti, 
jos se pyrkii työtätekevien kansainväliseen solidaarisuuteen. 
On naurettavaa edes olettaa, että työväenluokka saattaisi 
irtautua, kieltäytyä kansakunnastaan. Onhan nykyajan 
työväenluokka kansakunnan elimistön perusrunko, ei yk
sin lukumääränsä, vaan myös taloudellisen ja poliittisen 
merkityksensä kannalta. Kansakunnan koko tulevaisuus le
pää ennen kaikkea työväenluokan hartioilla. Koska työväen
luokka on juottautunut niin kiinteästi kansakuntaansa, ei
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myöskään kommunistinen puolue työväenluokan puoluee
na voi luopua kansakunnastaan, ellei se tahdo katkoa kaik
kia elinjuuriaan.

Kosmopolitismi on työtätekeville täysin vierasta ideolo
giaa. Se on kansainvälisten pankkiiriliikkeiden ja  kansain
välisten kartellien edustajille, suurille pörssikeinottelijoille, 
maailman asetehtailijoille (»kuolemankauppiaille») ja hei
dän asiamiehilleen ominaista ideologiaa. Nämä piirit pitä
vät todella ohjeenaan latinalaista sanakäännettä: »Missä 
hyvä, siellä isänmaa.» He ovat kassakaappiensa patriootte
ja. Ja monet heistä väittävät, etteivät he ole minkään po
liittisen ideologian kannattajia. »Me olemme liikemiehiä 
emmekä välitä politiikasta», he sanovat usein. Tuota heidän 
»epäpoliittisuuttaan» ei voida mitenkään ottaa todesta. He 
ovat todellakin liikemiehiä, he harjoittavat ostoa ja myyn
tiä ammatikseen. Mutta se ei lainkaan estä heitä vihaamas
ta kansan kaikkea demokraattista liikettä ja  palkkaamasta 
poliittisia asiamiehiä fasistien tai fasistimielisten joukosta 
taistelemaan kansanjoukkoja vastaan.

Eikä siinä kaikki. Nimenomaan hillitön kultaisen vasi
kan palvonta johtaa kansainväliset keinottelijat siihen, et
teivät he käy kernaasti vain kauppaa, vaan myyvät helpos
ti itsensäkin eniten tarjoaville ulkomaisille imperialisteille. 
Juuri sen vuoksi niin monista finanssikosmopoliiteista tuli 
sekä puolueettomissa maissa että Ranskassa ja  anglosak
sisissa maissa saksalaisten fasistihyökkääjien palvelusval- 
miita apureita. Saksalaisten kanssa solmimiensa kartelli- 
ym. sopimusten perusteella he edistivät suoraan tai välilli
sesti Hitlerin Saksan sotilaallisen mahdin lujittamista, ja 
monet heistä jarruttivat sodan aikana kotimaansa sotatar- 
viketuotantoa Saksan imperialismin eduksi. Yhdysvalloissa 
sellaisen saksalaisiin monopoliyhtymiin sidottujen lukuisten 
amerikkalaisten suuryhtiöiden epäisänmaallisen toiminnan 
paljasti presidentti Trumanin johtama valiokunta. Muissa
kin maissa tiedetään olleen monia samankaltaisia tapauk
sia.

Näin ollen voidaan katsoa todistetuksi, että kansainvä
listen monopolistien ja  keinottelijoiden kosmopolitismi ei 
ole suinkaan »epäpoliittisuutta». Ei, se sitoutuu läheisesti 
demokratianvastaiseen, fasistiseen politiikkaan, so. siihen 
äärimmäisen vaaralliseen politiikkaan, joka johti toiseen 
maailmansotaan ja aiheuttaa uusien hävityssotien vaaran, 
ellei sitä taltuteta.
288



Valveutuneet työläiset asettavat tämän turmiollisen kan
sainvälisen ryöstöpolitiikan, sovinismin ja fasismin vasta
painoksi kansainvälisen ystävyyden ja yhdistymisen politii
kan, joka alkaa työväenjärjestöjen toiminnan yhtenäisyy
destä ja johtaa lopuksi kaikkien demokraattisten kansojen 
läheiseen yhteistoimintaan taisteltaessa fasismia vastaan 
rauhan, vapauden ja kansojen itsenäisyyden turvaamiseksi. 
Eikö tämä poliittinen linja ole täydellisesti sopusoinnussa 
kunkin erillisen kansan isänmaallisten pyrkimysten kans
sa?! Koettakootpa työväenluokan viholliset todistaa, et
teivät esim. ammattiliittojen maailmankonferenssin päätök
set, jotka hyväksyttiin Lontoossa vuoden 1945 helmikuus
sa, vastaa kaikkien demokraattisten maiden yleiskansallisia 
etuja! Koettakootpa nuo työväenluokan viholliset saada ih
miset uskomaan, ettei demokraattisten maiden kestävä yh
teistoiminta fasismin juurimiseksi ja kaikkien rauhantah
toisten kansakuntien vapauden ja turvallisuuden puolusta
miseksi takaa parhaiten kunkin demokraattisen kansan va
paata kehitystä ja  kohoamista kukoistukseensa! Tuskinpa 
kansat uskovat heitä.

Mutta juuri tämähän on se isänmaallisuuden ja kan
sainvälisen yhteistoiminnan yhdistämisen linja, jota kom
munismin kannattajat samoin kuin kaikki työväenluokan, 
talonpoikaisten ja sivistyneistön parhaat ainekset puolusta
vat päättävästi.

SOLIDAARISUUS NEUVOSTOLIITTOA KOHTAAN

Valveutuneiden työläisten isänmaallisuus pyritään saat
tamaan epäilyksenalaiseksi viittaamalla vihdoin siihen, että 
he suhtautuvat myötämielisesti Neuvostoliittoon. Voidaan 
esim. kysyä tekopyhästi: »Kuinka voimme pitää isänmaal
lisina henkilöitä, jotka eivät itsekään salaa sitä, että he 
ovat vieraan valtion uskollisia ystäviä?»

Niin, luokkatietoiset työläiset enempää kuin työtäteke
vien luokkien muutkaan valveutuneet edustajat eivät yh
dessäkään maassa kiellä solidaarisuuttaan Neuvostoliittoa 
kohtaan. Mutta eikö tämä solidaarisuus ole sopusoinnussa 
kunkin maan todellisten isänmaanystävien parhaiden pyr
kimysten kanssa? Tässähän on kysymyksessä ystävyys ja 
solidaarisuus sosialistista valtiota kohtaan, joka jo varsi
naiselta olemukseltaan on vapaa imperialistisesta havitte-
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liasta, kunnioittaa ja puolustaa kansakuntien tasa-arvoisuu- 
den periaatetta sekä itsemääräämisoikeutta ja on yleisen 
rauhan varma puoltaja ja vankka suojamuuri. Vapautta 
rakastavien kansojen laajat kerrokset ovat nyt jo käsittä
neet suuren neuvostovaltion jalon olemuksen ja tehtävän. 
Ainoastaan taantumuksellisimmat, fasistimieliset piirit par
jaavat tietysti edelleenkin Neuvostoliittoa.

Niin ikään on tunnettua, että kaikki hitlerisminvastai- 
sen liittouman valtiot ovat tunnustaneet ja  tunnustavat 
omalta kannaltaan edulliseksi pitkäaikaisen yhteistoimin
nan Neuvostoliiton kanssa taatakseen kestävän rauhan ja 
rauhantahtoisten maiden turvallisuuden. Onko siis ihme, et
tä todelliset isänmaanystävät ilmoittavat kaikkialla olevan- 
sa varmasti vakuuttuneita siitä, että ystävyys ja läheinen 
yhteistoiminta Neuvostoliiton kanssa on heidän kotimaan
sa turvallisuuden ja vapaan kehityksen paras tae. On ilmeis
tä, että tämä vakaumus liittyy erottamattomasti nykypäi
vien isänmaallisuuteen.

Neuvostovastaiset pyrkimykset sitä vastoin ovat selvästi 
ristiriidassa isänmaallisten vakaumusten kanssa. Kaikkea 
neuvostovastaista politiikkaa on tosin yritetty ja yritetään 
kaunistella isänmaallisuuden kultauksella. Viimeksi kulu
neen runsaan neljännesvuosisadan historia on osoittanut 
kuitenkin monta kertaa silminnähtävästi, että moinen kul- 
taus on hyvin lyhytaikaista. Tämä tuli varsin havainnolli
sesti ilmi nyt Euroopassa päättyneen sodan aattona ja so
dan aikana. Vaikka esim. Saksan satelliittimaiden vallanpi
täjät koettivat perin uutterasti silata häpeällisen neuvosto
vastaisen sodan isänmaallisuuden katinkullalla, tuosta kiil
losta ei ole enää pitkiin aikoihin ollut jäljellä mitään. Kai
kille on selvinnyt, että Antonescun, Rytin, Horthyn ja Filo- 
vin klikit harjoittivat epäisänmaallista, kotimaataan vahin
goittavaa sotapolitiikkaa. Jos joku rohkenisi nyt toistaa so
danaikaisia valeisänmaallisia Neuvostoliiton vastaisia fraa
seja, kansa vastaisi siihen pelkällä ylenkatseella. Kuka tä
nään uskoo Puolassa sitä, että pilsudskUaiset ja  beckiläiset 
apureineen palvelivat neuvostovastaisella, hitleriläishenki- 
sellä politiikallaan isänmaallisia tarkoitusperiä?

Samanlaiseen kaikkea muuta kuin kadehdittavaan ase
maan joutuivat Ranskan ja Englannin muncheniläiset, jot
ka valeisänmaallisuudessaan, maansa todellisten kansallisten 
etujen vahingoksisabotoivat sitkeästi Saksan hyökkäyspo- 
litiikkaa vastaan-suunnatun yhteisrintaman muodostamista
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ja pyrkivät eristämään Neuvostoliiton antaen hitleriläiselle 
Saksalle mahdollisuuden toimia vapaasti idässä. Vieläpä 
senkin jälkeen, kun Englanti ja  Ranska olivat julistaneet 
sodan hitleriläiselle Saksalle, maanpuolustus kiinnosti, kuten 
yleisesti tiedetään, Ranskan silloista Daladierin — Reynau- 
din hallitusta ja  Chamberlainin johtamaa Englannin halli
tusta paljon v äh em m än  kuin neuvostovastainen juonittelu 
(ennen kaikkea poliittisen ja sotilaallisen avun anto Saksan 
imperialismin tulevalle satelliitille, taantumukselliselle Suo
melle, josta imperialistit olivat siihen mennessä jo teh
neet Neuvostoliiton-vastaisen hyökkäyksen sillanpääase
man).

Tämä voitaisiin jättää nykyään mainitsemattakin, ellei
vät eräät englantilaiset ja  ranskalaiset lehdet pyrkisi saat
tamaan huonoon huutoon kommunistien isänmaallisuutta 
viittaamalla demagogisesti sodan alkuvaiheeseen. »Älkää 
unohtako vuosia 1939 ja  1940, meille vaarallisinta kautta, 
jolloin Neuvostoliitto ja  Yhdysvallat eivät vielä sotineet Sak
saa vastaan! Siihen aikaan kommunistimmekaan eivät ol
leet taipuvaisia kannattamaan oman maansa sotaa», huuta
vat nuo herrat. Mutta jos on tosiaan tarpeellista palauttaa 
mieleen Euroopan-sodan tuo vaihe, niin miksei samalla pa
lauteta mieleen sitäkin, että ensimmäisinä kahdeksana so
takuukautena Ranskan ja Englannin hallitus eivät to
siasiassa lainkaan sotineet Saksaa vastaan, eivät aloitta
neet sotatoimia eivätkä ryhtyneet lujittamaan vakavissaan 
edes maansa puolustuskuntoisuutta? Sen sijaan, että olisi 
tehnyt tämän, Ranskan silloinen hallitus vainosi julmasti 
kommunisteja ja yhdessä Chamberlainin johtaman Englan
nin hallituksen kanssa toimitti aseita Neuvostoliittoa vas
taan sotiville Suomen taantumuksellisille (samoin kuin sil
loin teki Italiankin Mussolinin hallitus). Eikä siinä kaikki. 
Daladier ilmoitti Chamberlainille englantilais-ranskalaisen 
sotaneuvoston istunnossa helmikuun 6. pnä 1940 (so. vain 
kolmea kuukautta ennen saksalaisten hyökkäystä Ranskaan 
ja Dunkerquen katastrofia), että yksi ranskalainen ja yksi 
puolalainen divisioona lähetetään lähipäivinä... Suomeen.

Ranskan ja Englannin hallitus eivät siis nähtävästi tien
neet siihen aikaan vielä itsekään tarkasti, ketä vastaan ne 
aikoivat pääasiallisesti sotia. On selvää, etteivät Ranskan 
ja Englannin todelliset isänmaanystävät voineet millään 
muotoa olla ihastuksissaan sellaisesta sodasta. Kim sitten 
toukokuussa 1940 Reynaudin— Daladierin hallituksen sur
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kea sota Ranskassa epäonnistui, ranskalaiset isänmaanystä
vät — ja kommunistit heidän eturiveissään — eivät antautu
neet, vaan aloittivat monivuotisen urhean taistelunsa sak
salaisia miehittäjiä vastaan.

Englannissa taas tapahtui hallituspolitiikassa käänne 
parempaan sen johdosta, että hallituksen päämieheksi tuli 
toukokuussa 1940 Munchenin politiikan tunnettu vastustaja 
Winston Churchill, joka oli Chamberlainin hallituksessa 
hoitanut toisarvoista virkaa. Mutta oliko ihme, että Chur
chillinkin onnistui vasta suurin vaivoin ja vähitellen ohjata 
Britannian valtiolaiva pysyvästi uuteen Hitlerin-vastaisen 
taistelun suuntaan, varsinkin kun hän saattoi parlamentissa 
tukeutua etupäässä vain siihen samaan enemmistöön, joka 
oli ennemmin hyväksynyt kaikki Chamberlainin onnetto
man Munchenin-politiikan toimenpiteet. Ketä saattaisi kum
mastuttaa se, että hitlerismin vakaumukselliset vastustajat 
niin Englannissa kuin muissakin maissa pysyivät näiden 
Englannin ulkopolitiikan monivuotisten harhailujen jäl
keen vielä Churchillin hallituksen kaudella jonkin aikaa 
odottelevalla kannalla, kunnes tämä hallitus todisti kyllin 
vakuuttavasti teoillaan Ison-Britannian poliittisen kurssin 
muutoksen pysyväksi. Ratkaiseva merkitys oli tässä suh
teessa sillä, että Churchill julisti kesäkuun 22. pnä 1941 
Englannin antavan täyden tukensa Neuvostoliiton vapaus
sodalle ja että sen jälkeen Neuvostoliitto ja  Iso-Britannia 
solmivat keskenään sopimuksen yhteisistä sotatoimista hit- 
leriläistä Saksaa vastaan. Siitä pitäen yhdelläkään Englan
nin valveutuneella työläisellä ei ollut syytä jäädä odotte- 
levalle kannalle. Työväenluokan valtasi isänmaallinen in
nostus, ja  kommunistit ryhtyivät tukemaan erittäin toime- 
'iaasti ja päättävästi maansa sotaponnistuksia hitleriläistä 
Saksaa vastaan.

Sellainen oli tilanne Englannissa sodan alkuvaiheessa. 
Ja vaikka kommunistit tekivätkin erinäisiä virheitä, niin 
peruskysymyksessä, jonka vuoksi heitä on arvosteltu, kysy
myksessä välttämättömän yhteistoiminnan aikaansaannista 
Englannin ja Neuvostoliiton välillä niin ennen sotaa kuin 
sodan aikanakin, ovat Britannian kansan todellisten kan- 
sallisetujen puolustajiksi osoittautuneet nimenomaan he, 
kommunistit, eivätkä heidän arvostelijansa. Myötämielisyys 
Neuvostoliittoa kohtaan ei suinkaan estänyt, vaan päin
vastoin edisti Englannin työläisten isänmaallisten mielialo
jen voimistumista sodan aikana. Tätä todistaa sekin, että
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Ison-Britannian ja Neuvostoliiton solmittua taisteluliiton 
Englannin työväenluokan keskuudessa havaittiin ensimmäi
sen kerran historiassa esimerkillistä työintoa.

Monissa muissakin maissa eikä yksistään Englannissa 
voidaan nähdä selvästi, että työläisten myötämielisyys Neu
vostoliittoa kohtaan on heille samalla erikoinen isänmaal
lisen innoituksen lähde. Useat objektiiviset tarkkailijat ovat 
todenneet sen Ranskassa, Jugoslaviassa, Tsekkoslovakias
sa, Puolassa, Bulgariassa ja monissa muissa maissa.

Voidaan jopa sanoa, että valveutuneiden työläisten isän
maallisuuden kehityskausi alkoi kaikissa maissa varsinai
sesti samana päivänä, jona syntyi neuvostopatriotismi.

Muiden maiden valveutuneet työläiset alkoivat luonnol
lisesti tuntea erikoista kiintymystä neuvostomaahamme ja 
nimittää sitä kaikkien maiden työläisten isänmaaksi sen 
jälkeen, kun Venäjän työväenluokka saavutti maansa täy
sivaltaisen isännän aseman. Mutta heidän kiintymyksensä 
maahamme sai heidät tuntemaan samalla erityistä kiinty
mystä myös kotimaahansa. Neuvostokansan innoittavan 
esimerkin vaikutuksesta he alkoivat uskoa oman kansansa 
valoisaan tulevaisuuteen. He alkoivat pitää erikoisesti omas
ta maastaan nähden siinä kansakuntansa työtätekevien 
paremman tulevaisuuden kehdon.

Tällainen neuvostopatriotismin vaikutuksesta muiden 
maiden valveutuneiden työläisten sydämissä herännyt isän
maallisuus antoi tuntea varsin selvästi voimansa heidän ur
hoollisessa sissitaistelussaan fasistisia saksalaismiehittäjiä 
vastaan, jotka pyrkivät riistämään työläisiltä ja talonpojil
ta ainiaaksi toiveet ja oikeuden isänmaahan.

ISÄNMAALLISUUS JA KANSANVALTAISUUS

Toisen maailmansodan vuosina ilmeni useissa porvaril
lisissa maissa jälleen ennen näkemätöntä taisteluhenkistä 
isänmaallista innostusta, joka ei tietenkään sammunut hit- 
leriläisestä Saksasta saavutetun voiton päivänä, vaan kehit
tyy edelleen.

Isänmaallisen liikkeen historiallinen alkuvaihe liittyi, 
kuten tunnettua, läheisesti nuoren porvarillisen demokra
tian vallankumouksellisiin liikkeisiin. Ranskalaiset isän
maanystävät lähtivät puolitoista vuosisataa sitten liikkeelle 
tunnuksin »Vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus», Isänmaalli
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suus kadotti elävän demokraattisen henkensä useimmissa 
kapitalistisissa maissa vasta 19. vuosisadan jälkipuoliskolla 
ja muuttui hallitsevien luokkien käsissä fetissiksi, jota 
käytettiin kansanjoukkojen pettämiseen. Nykypäivinä hen
kiin herännyt kansanjoukkojen isänmaallisuus olennoi ja 
kehittää menneiden vuosisatojen suurten isänmaallisten 
liikkeiden parhaita perinteitä. Siinä yhdistyvät toisiinsa 
uhrautuva valmius käydä vapaustaistelua muukalaisia sor
tajia vastaan ja kansanjoukkojen syvästi demokraattiset 
ja edistykselliset poliittiset pyrkimykset. Sen sisimpänä ole
muksena on vapaudenrakkaus ja protesti kansanjoukkojen 
oikeudetonta asemaa, yhteiskunnan loisainesten harjoit
tamaa työväen luokkasortoa ja armotonta riistoa vas
taan.

Nykyään, jolloin fasismista on kaikkialla tullut isän
maan vapauden pää vihollinen, ei voi olla todellista isän
maallisuutta, joka ei olisi luonteeltaan selvästi fasismin- 
vastaista, taantumusvastaista. Isänmaallisuutta kilpenään 
käyttävät fasistien puolustajat ovat todellisuudessa erityisen 
vaarallisia valepatriootteja, sillä he estävät rauhantahtoisia 
kansoja suorittamasta tärkeintä tehtäväänsä, hävittämästä 
fasismin ja natsismin viimeisiä jäänteitä.

Nykypäivien uudestisyntynyt isänmaallisuus ei ole tur: 
haa seremoniallisuutta, vaan uhrautuvaa taistelua oman 
kansan vapaan, onnellisen tulevaisuuden puolesta. Olemme 
nähneet paitsi työläisten myös muiden väestökerrosten osoit
taneen useissa saksalaisten tilapäisesti miehittämissä mais
sa esikuvallista kansalaismiehuutta ja jaloutta taistelussa, 
vaikka nuo kerrokset eivät monissa maissa olleet aikoihin 
ilmaisseet halua tai taipumusta käydä tositaistelua yhteis
kunnallista edistystä vastaavien aatteellisten tavoitteiden 
puolesta. Niinpä monet demokraattiseen sivistyneistöön 
ja talonpoikaisnuorisoon kuuluvat sissit taistellessaan työ
läisten rinnalla kunnostautuivat tässä uudessa, jalossa teh
tävässä kuten todelliset isänmaanystävät, joita ylevät ihan
teet voivat innoittaa ja jotka tarpeen vaatiessa ovat 
valmiit uhraamaan henkensäkin näiden ihanteiden puo
lesta. ‘

On aivan luonnollista, että kommunistit ovat kaikkialla 
olleet ja  ovat tämän isänmaallisen liikkeen eturiveissä. 
Kommunismihan elähdyttää ja innoittaa kannattajiaan 
suuremmassa määrässä kuin mikään muu ideologia sekä 

'kansan sosiaalisen että kansallisen vapautuksen ihanteilla.
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Nykypäivien kommunismi on eturivin työläisten erottama
tonta läheisyyttä, laajojen kansanjoukkojen ^  työläisten,, 
talonpoikien ja -sivistyneistön — aatteelliseen maailmaan, 
niiden jokapäiväiseen elämään, niiden sankarillisen men
neisyyden muistoihin ja valoisiin tulevaisuuden toiveisiin. 
Eikä ole ihme, että kansanjoukot vuorostaan antavat niin 
laajaa tukea kommunistisille puolueille ja luottavat nii
hin, kuten esim. jo nyt Ranskassa, Jugoslaviassa, Puolas
sa, Bulgariassa ja jopa Italiassa, Suomessa ja Romanias
sakin.

Voittaneen työväenluokan suuressa maassa Neuvosto
liitossa isänmaallisuus on tietenkin noussut kehityksessään 
paljon korkeammalle tasolle.

Leninin nerokkaalla opilla kansallisuuskysymyksestä 
ja sen menestyksellisellä toteuttamisella bolsevikkipuolueen 
ja neuvostohallituksen johdolla on ollut tavattoman suuri 
merkitys neuvostokansan isänmaallisuuden kehittämisessä. 
Neuvostoliiton kaikkien kansojen kansallisen kulttuurin 
nopea kohoaminen kukoistukseensa on edistänyt erittäin 
tehokkaasti niiden liittymistä katkeamattomilla ystävyy
den siteillä toisiinsa yhdeksi veljesperheeksi.

Sosialistisen demokratian periaatteisiin pohjautuvasta 
neuvostomaan perustuslaista on tullut sekä Neuvostoliiton 
valtiorakenteen että neuvostopatriotismin jatkuvan kehityk
sen vankka perusta. Tämä maailman ainoa loppuun saak
ka demokraattinen perustuslaki on muodostunut samalla 
moraaliseksi avuksi ja reaaliseksi tueksi kaikille niille, jot
ka ovat muissa maissa taistelleet ja taistelevat fasistista raa- 
kalaisuutta vastaan.

Ihmisen harjoittaman toisen ihmisen riiston hävittämi
nen ja kaikki Neuvostoliitossa suoritetun sosialistisen ra
kennustyön historialliset aikaansaannokset ovat olleet 
omiaan kohottamaan alituiseen Neuvostoliiton miljoonais
ten työtätekevien joukkojen isänmaallisuutta. Sen ansios
ta neuvostokansa pystyi kestämään miehuullisesti Suures
sa isänmaallisessa sodassa kaikki uskomattoman raskaat 
koettelemukset. Neuvostokansan isänmaallisuus osoittautui 
kaikkivoittavaksi voimaksi. Eikä kukaan epäille sitä, 
että alkavalla rauhanomaisen rakennustyön kaudella neu- 
vostopatriotismi kykenee jälleen saamaan aikaan ih
meitä.

Muissa maissa isänmaallinen liike tulee epäilemättä jat
kamaan taisteluaan tehdäkseen lopun fasismista ja taantu-
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muksesta, kansanvaltaistaakseen kotimaansa ja taatakseen 
sen turvallisuuden ja riippumattomuuden. Työläisten, ta
lonpoikien ja sivistyneistön todellinen isänmaallisuus on 
kaikkialla valmis torjumaan kaikkinaiset imperialistien 
pyyteet ja edistämään suhteiden solmimista kansojen välil
le oikeudenmukaisuuden ja rauhanomaisen yhteistyön poh
jalta. Todelliset isänmaanystävät tulevat kannattamaan 
myös kaikkien sorrettujen kansakuntien oikeutta täydelli
seen kansalliseen itsenäisyyteen ja taistelemaan työtäteke
vien joukkojen ihmisarvon mukaisen elämän puolesta.

Aikakauslehti »Novoje Vremja»,
1945, n:o 1
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



LEHDISTÖN VAPAUDESTA

A v o m ie lis tä  sa n a n va ih to a  h ra  K. C o o p erin  kan ssa

Hra K. Cooper on Amerikan suurimman uutistoimiston 
Associated Pressin johtaja. Tämä toimisto on kuten tiede
tään Amerikan Yhdysvaltojen lehdistön tärkein uutislähde; 
Amerikassa sanotaan, että se on »koneisto, joka panee 30 
miljoonaa ihmistä ajattelemaan samanaikaisesti samalla 
tavalla». Sen vuoksi ei luonnollisestikaan voida jättää huo
miotta niin vaikutusvaltaisen uutistoimiston johtajan sa
noja.

Jokin aika sitten puhuessaan Chicagossa toimittajien 
kansallisen yhdistyksen kokouksessa hra Cooper mainitsi, 
kuinka tärkeää on turvata lehdistön vapaus koko maail
massa, eritoten tulevan kansainvälisen turvallisuusjärjes- 
tön menestyksellisen toiminnan kannalta katsoen. Tämä 
ajatus sinänsä ansaitsisi laajaa kannatusta, varsinkin kun 
Cooper kehotti aivan oikein huolehtimaan lehdistövapauden 
turvaamisesta ensi vuorossa hyökkääjämaissa, joissa sitä 
ei ole. Cooper itse kuitenkin sotki samassa tämän käytän
nöllisesti tärkeän kysymyksen esittämällä väitteen, että 
lehdistövapauden periaatetta tulee nykyisen sodan päätyt
tyä kannattamaan yhdeksän kymmenesosaa maailman mais
ta, »Neuvostoliittoa ja Kiinaa lukuun ottamatta». Kiinan 
voimme jättää syrjään, mutta Neuvostoliiton suhteen hra 
Cooperin ei missään tapauksessa tarvitse olla huolissaan: 
meidän maamme tulee kannattamaan järkähtämättä mitä 
laajinta lehdistö vapautta.

»Venäjä ei ole milloinkaan tuntenut lehdistövapautta 
sellaisena kuin me sen tunnemme», sanoi Cooper. Emme 
väittäisi vastaan, jos hän olisi näillä sanoillaan tahtonut
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vain todeta, että meidän maassamme vallitseva lehdistön 
vapaus eroaa varsin oleellisesti Amerikan lehdistövapaus- 
järjestelmästä. Mutta hra Cooper tunnustaa periaatteessa 
ainoastaan sen lehdistövapausjärjestelmän, johon hän on 
tottunut, eikä salaa, että haluaisi saada toiset maat ja jopa 
meidänkin maamme hyväksymään tarkalleen samanlaisen 
järjestelmän; tietty todellisuudentaju sanoo hänelle kuiten
kin, ettei senluontoiseen yritykseen kannata ryhtyä ensim
mäiseksi Neuvostoliiton suhteen, koska täällä sitä on vai
kein toteuttaa. Niin, sitä hänen ei todella kannata ajatella
kaan. Neuvostokansa ei suostuisi millään vaihtamaan leh- 
distövapauttaan amerikkalaiseen lehdistövapauteen.

Hra Cooper tuntee luultavasti hyvin huonosti neuvosto- 
lehdistön todellista tilaa: hän on ottanut todesta yhden 
niistä äärimmäisen typeristä parjauksista, ettei meillä Neu
vostoliitossa ole lehdistön vapautta. Me neuvostoihmiset 
olemme tavanneet joissakin tunnettujen amerikkalaisten 
kirjailijoiden ja lehtimiesten kirjoissa sekä artikkeleissa 
väitteitä, ettei Amerikassa ole lehdistön vapautta. Neuvos- 
tolukija on kuitenkin tottunut muodostamaan lopullisen 
mielipiteensä vasta tosiasioihin perehdyttyään. Seuraavassa 
pyrimme muutamien perusluontoisten tosiasioiden valossa 
tutustuttamaan toisaalta neuvostolukijaa Amerikassa val
litsevaan lehdistön vapauteen ja toisaalta hra Cooperia neu
vostoliittolaiseen lehdistön vapauteen. Jälkimmäinen on 
meidän kannaltamme erikoisen tärkeää, koska hra Cooper 
joutuu virkansa puolesta levittämään tietoja maailman kai
kista maista, ja  kuka tietää, mitä huhuja hän saattaa vielä 
levittää meistä Amerikassa, ellemme huolehdi siitä, että 
hän olisi nykyistä paremmin selvillä neuvostolehdistön 
asioista.

Uskooko hra Cooper todella neuvostoihmisten olevan 
lehdistön vapauden vastustajia? Ei, sellaista pötyä hän ei 
usko vakavissaan. Edellä mainitussa puheessaan hän itse 
esitti aivan päinvastaista todistavan esimerkin — kolmen 
suurvallan ulkoministerien Moskovan konferenssin Italiaa 
koskevan julkilausuman, jossa osoitettiin välttämättömäksi 
turvata Italiassa lehdistön vapaus. Tähän esimerkkiin vii- 
tatessaan Cooper myönsi neuvostohallituksen puolustaneen 
kyseisessäkin tapauksessa lehdistön vapautta. Mutta heti 
sen jälkeen hän julisti:

»Venäjä on valmis puoltamaan lehdistön vapautta kaut
ta maailman itse Venäjää lukuun ottamatta.»
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Tämä Cooperin hullunkurinen lausunto on klassillinen 
esimerkki siitä, kuinka henkilö liikaa viisastelussaan sot
keutuu joskus järkeilyissään niin pahasti, että näkee asiat 
käänteisinä. Cooperin käsityksen mukaan me neuvostoih
miset pidämme lehdistön vapautta niin vähäarvoisena, että 
olemme valmiit luovuttamaan sen kokonaan ulkomaille ja 
tulemaan itse toimeen ilman mitään julkisen sanan vapaut
ta. Mutta jos Cooper kykenisi perehtymään viisastelematta 
ja ennakkoluulottomasti siihen, miten neuvostovaltio on to
della syntynyt ja kehittynyt, ja  ottamaan selville, millainen 
on maamme todellinen tilanne, hän näkisi asian olevan 
aivan toisin: nimenomaan siksi, että olemme maassamme 
saavuttaneet ja toteuttaneet tavattoman laajan painovapau
den, on ihan luonnollista, että pidämme suuressa arvossa 
lehdistön vapautta myös muissa maissa ja olemme, kuten 
Cooper myöntää, »valmiit puoltamaan sitä kautta maail
man».

Tämä ei silti merkitse, että aiomme tyrkyttää maailman 
muille maille samanlaista lehdistövapautta kuin on Neu
vostoliitossa. Emme suinkaan. Esimerkiksi nykypäivien Ita
liassa olisi mielestämme tarkoituksenmukaista saattaa voi
maan porvarillis-demokraattinen eikä neuvostolainen leh- 
distövapaus. Miksi? Siksi, ettei Italiassa ole sellaista yhteis
kunta- ja valtiojärjestelmää, joka soisi mahdollisuuden 
saattaa voimaan neuvostolaisen lehdistövapauden.

On vahinko, ettei hra Cooper tunne perustuslakiamme. 
Niin suuren uutistoimiston johtajan pitäisi tuntea vaikkapa 
suurimpien maiden perustuslait. Jos hän tutustuisi Neuvosto
liiton perustuslakiin, hän käsittäisi, että niin laaja sananva
paus kuin meidän maamme kansalaisilla on, voidaan tur
vata vain neuvostojärjestelmän, sosialistisen järjestelmän 
vallitessa. Toista on myöntää lailla kansalaisille muodol
linen oikeus julkaista heidän etujaan ajavia sanoma- ja 
aikakauslehtiä ja toista turvata kansalle todellinen mahdol
lisuus käyttää tätä oikeuttaan. On tunnettua, että useimmis
sa Euroopan ja Amerikan maissa voimassa olevaa painova
pautta rajoittaa pääasiallisesti se, ettei laajoilla kansanker
roksilla ja niiden järjestöillä ole tarpeellisia aineellisia mah
dollisuuksia omien sanoma- ja aikakauslehtien julkaisemi
seen, vaikka sananvapaus onkin myönnetty kaikille kan
salaisille. Ainoastaan Neuvostoliitossa, jossa kaikki valta 
kuuluu kaupungin ja maaseudun työtätekeville Työtäteke
vien Edustajien Neuvostojen kautta, kansalaisten juridinen
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oikeus tällä alalla taataan antamalla työtätekevien ja hei
dän järjestöjensä käyttöön kirjapainot, paperivarat, julki
set rakennukset, tietoliikennevälineet ja  muut välttämättö
mät aineelliset edellytykset. Kaiken sen takaa Neuvostolii
ton perustuslaki.

Tältä pohjalta on maassamme käynyt mahdolliseksi 
lehdistön erittäin myrskyinen kasvu. Vuonna 1913 Venä
jällä ilmestyi kaikkiaan 859 lehteä 2,7 miljoonan kappaleen 
painoksena. Vuonna 1939 meillä ilmestyi n. 9 000 lehteä 38 
miljoonan kappaleen painoksena. Lehtien määrä oli kas
vanut 10-kertaiseksi ja painosmäärä 14-kertaiseksi. Aika
kauslehtiä ilmestyi v. 1939 1 592 nimikettä 253 miljoonan 
kappaleen painoksena. Kysymys ei ole kuitenkaan yksistään 
lehdistön määrällisestä kasvusta. Tärkeintä on se, että van
halla Venäjällä julkinen lehdistö muutamia aika ajoittain 
ilmestyneitä julkaisuja lukuun ottamatta ajoi kansan har
valukuisten sortajien etuja, kun taas Neuvostoliitossa koko 
lehdistö on työkansan lehdistöä ja ajaa sen etuja. Tästä 
johtuu sekin, että neuvostolehtiin kirjoittavat paitsi var
sinaiset lehtimiehet myös laajojen kansalaispiiriemme lu
kuisat edustajat: työläiset, kollektiivitalonpojat, tiedemie
het, toimihenkilöt, kirjailijat jne.

Neuvostovallan pystyttäminen merkitsi sananvapauden 
osalta sitä, että kansan enemmistö alkoi tosiasiallisesti käyt
tää sitä ennen näkemättömän laajasti. Olemme syvästi va
kuuttuneita siitä, että neuvostodemokratia turvaa edistyk- 
sellisimmän lehdistö vapauden. Me neuvostoihmiset emme 
kuitenkaan edes ajattele kiistää muunlaisen sananvapauden 
merkitystä. Maissa, joissa on samanlainen yhteiskuntata
loudellinen järjestelmä kuin meidän maassamme aikaisem
min, myönteistä osaa esittävät demokratian muut muodot. 
Se ei kuitenkaan vielä tarkoita, että lehtialalla saattaa näi
den maiden kohdalla tulla kysymykseen ainoastaan ame
rikkalainen järjestelmä. On käsittämätöntä, miksi Rans
kaan, Italiaan, Jugoslaviaan tai muihin Euroopan maihin 
pitäisi ehdottomasti tuoda sananvapauden esikuva Atlantin 
valtameren takaa. Ymmärrämme täydellisesti, miksi hra 
Cooper on viehtynyt nimenomaan Amerikassa vallitsevaan 
käytäntöön. Mutta jos tarkastellaan amerikkalaisen järjes
telmän erikoisuuksia lähemmin, niin tuskinpa sitä voidaan 
suositella yleisenä esikuvana kaikille porvarillis-demokraat- 
tisille maille.

Päätelköön lukija kuitenkin itse.
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«*
*

Suiiriehti on Amerikassa ennen muuta omistajansa, kus
tantajansa liikeyritys. Tunnettu amerikkalainen lehtimies 
ja »Emporia Gazetten» avustaja W. A. VVhite julisti katke
ransa vyisesti, että journalistiikka oli aikoinaan »jalo kut
sumus, mutta nykyään se on 8 prosentin korkoa tuottavaa 
pääomien sijoitusta teollisuuteen». Monet muut tätä alaa 
tuntevat amerikkalaiset tähdentävät sitä seikkaa, että Yh
dysvalloissa voidaan nykyään julkaista suurlehteä vain sii
nä tapauksessa, että on runsaasti pääomaa tai yhteyksiä 
suurpääomaan.

Yhdysvalloissa julkaistaan tietysti paljon pikkulehtiä- 
kin, joiden ei voida sanoa olevan suurpääoman omistukses
sa. Kysymys on kuitenkin siitä, ettei sadoilla tällaisilla pik- 
kulehdillä ole yhteenlaskettunakaan sitä levikkiä ja vai
kutusta kuin millä hyvänsä suurlehdellä. Rikkaiden lehtien 
kilpailu on tuhoisaa niille lehdille, jotka eivät voi tukeutua 
suurpääomaan. Edellisillä voi olla joka numerossa sivuja 
10 kertaa enemmän kuin jälkimmäisillä, mutta silti niitä 
myydään yhtä halvalla. Jokaisen amerikkalaisen suurleh- 
den myyntihinta on paljon pienempi kuin sen omakustan
nushinta, mutta vaikka lehti onkin huokea, se tuottaa omis
tajalleen vakinaisesti kohtalaista voittoa. Miten sellainen 
ihme on selitettävissä? Hyvin yksinkertaisesti: lehden kus
tantaja saa perustulonsa ilmoitusten julkaisemisesta eikä 
lehtitilauksista ja irtonumeroiden myynnistä. Esimerkiksi 
»New York Timesin» numeroiden omakustannushinta on 
Bentin tietojen mukaan 14 senttiä kappaleelta, mutta lehti 
myydään 2 sentillä, ja erotus katetaan ilmoittajien kustan
nuksella.

Amerikan Yhdysvalloissa käytetään mainontaan vuosit
tain suuria summia, runsaasti puolitoista miljardia dolla
ria. Vaikka onkin epäilemätöntä, ettei kaikkinainen lehdis
tössä mainostaminen merkitse lehden lahjontaa, ei silti voi
da sivuuttaa ilman muuta niiden amerikkalaisten lehtimies
ten ja poliitikkojen lausuntoja, jotka väittävät mainonnan 
muodostuneen Yhdysvalloissa yhdeksi lehtien lahjonnan 
peruskeinoksi. Tunnettu lehtimies George Seldes, joka on 
kirjoittanut useita laajalti levinneitä Amerikan lehdistöä 
käsitteleviä kirjoja, kertoo esim. vuonna 1943 ilmestyneessä 
kirjassaan »The Facts Are...» ottaneensa tarkkailtavakseen 
useita suurliikkeitä, jotka vuonna 1940 turvautuivat muita
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useammin mainontaan. Jokainen näistä liikkeistä käytti 
siihen kuudesta viiteentoista miljoonaan dollariin vuodes
sa. Yhdysvaltojen hallituksen kauppavirasto kielsi sittem
min julkaisemasta useita näiden liikkeiden ilmoituksia, kos
ka ne eivät vastanneet todellisuutta ja harhauttivat tavaran- 
kuluttajia. Lehdet, jotka ovat julkaisseet senluontoisen il 
moituksen, eivät kuitenkaan julkaise uutista ilmoitusten 
painatuskiellosta, vaan katsovat paremmaksi jättää kulut
tajan epätietoisuuteen kuin riitautua liikkeen kanssa, joka 
maksaa runsaskätisesti mainonnasta. Niissä tapauksissa, 
jolloin on paljastettu liikkeen poliittiset kasvot, sanoo Sei- 
des, tai kun on ollut kysymyksessä esim. General Motors 
-yhtymän harjoittama sotateollisuusohjelman tahi Alcoa- 
yhtiön harjoittama alumiinintuotannon sabotaasi hitleriläis- 
ten alumiinitrustien kanssa solmitun salaisen sopimuksen 
perusteella tahi natsien pääoman osuus Stirling Products 
-yrityksessä yms., asianomaisen toiminimen mainoksista 
kiinnostuneet lehdet ovat salanneet huolellisesti jopa viral- 
listenkin tutkimusten tulokset.

Tuollaiset epäterveet ilmiöt ovat kerta kaikkiaan mah
dottomia Neuvostoliitossa, jossa koko lehdistö on työtäte
kevien järjestöjen käsissä eikä ole lainkaan riippuvainen 
mainonnan tuottamista tuloista. Yksikään ihminen maail
massa ei ole voinut eikä voi syyttää neuvostolehdistöä lah
jottavuudesta. Lehdistömme voi olla ylpeä siitä, että se 
edustaa järkähtämättömästi yhteiskunnan omaatuntoa ja 
moraalia ja auttaa valtiota paljastamaan kaikkinaiset oman
voitonpyyteisistä yhteiskunnanvastaisista vaikuttimista joh
tuvat väärinkäytökset.

Mainonta ei ole Amerikassa eikä monissa muissakaan 
maissa ainoa lehdistön lahjomiskeino, vaikka se onkin niis
tä yleisin. Suurpankeilla, trusteilla ja konserneilla on aina 
monia mahdollisuuksia vaikuttaa lehdistöön sen tiedotusten 
ja lausuntojen todenperäisyyden vahingoksi, semminkin 
kun monet niistä ovat kahmineet käsiinsä huomattavan 
määrän lehtiyritysten osakkeita.

Sellaisia amerikkalaisia sosiaalisen moraalin puolusta
jia kuin Upton Sinclairia ym. kuohuttaa tietenkin syvästi 
moinen asiaintila, mutta he useinkin syyttävät siitä hiukan 
yksipuolisesti ainoastaan kustantajaa. He eivät ota huo
mioon sitä, että kustantajalla niin kuin kaikilla muillakin 
yrittäjillä on Amerikassa laillinen oikeus tavoitella kohta
laista voittoa yrityksestä, johon hän on sijoittanut pää-
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omansa. Järjestelmä on siellä sellainen, ja kun järjestelmä 
on sellainen, niin monet hyvää tarkoittavat aikomukset jou
tuvat pakostakin väistymään määräävän tarkoitusperän, 
liikevoiton lisäämisen tieltä. Vahinko vain, ettei kustantajan 
yritys tuota koneita tai säilykkeitä, vaan julkaisee lehteä, 
jonka sisällys pilaantuu hyvin helposti, kun lehti pannaan 
palvelemaan liikevoiton etuja.

Siitä joutuvat kärsimään paitsi lehtien lukijat myös 
rehelliset lehtimiehet, joiden on useinkin salattava totuus 
tai vääristeltävä sitä kustantajan eduksi, koska he ovat 
täysin riippuvaisia hänestä. Muutamat heistä puhuvat siitä 
varsin katkerasävyisesti. Niinpä esim. puhuessaan jo vuosia 
sitten New Yorkin lehtiassosiaation kokouksessa sananva
paudesta »New York Tribunen» toimittaja John Swinton 
sanoi:

»Amerikassa ei ole riippumatonta lehdistöä, ehkä vain 
maaseutukaupungeissa. Te tiedätte sen yhtä hyvin kuin 
minäkin.

Yksikään teistä ei rohkene sanoa rehellisesti mielipidet
tään. .. Minulle maksetaan 150 dollaria viikossa siitä, etten 
ilmaisisi mielipidettäni lehteni palstoilla. Kaikki te saatte 
suunnilleen samanlaisen palkan samanlaisesta palveluksesta. 
Jäisin 24 tunnin kuluessa työttä, jos rohkenisin lausua vil
pittömän mielipiteeni omasta lehdestäni... Me olemme 
varjossa pysyttelevien pohattojen välikappaleita ja vasalle
ja.»

Nämä katkerat sanat kuulostavat liioitelluilta, mutta 
niihin yhtyy myös George Seldes, joka on ollut yli 30 vuot
ta Amerikan lehdistön palveluksessa. Poikkeuksellisen rik
kaan konkreettisen aineiston perusteella kirjoittamassaan 
kirjassa »Freedom of the Press» hän tekee lopuksi johtopää
töksen: »Meillä on hyvin vähän vapaamielisiä, pelottomia 
lehtiä, sananvapautta meillä taas ei ole ollut milloinkaan.»

K. Cooperin sanoista sitä vastoin seuraa, että Amerikka 
on lehdistövapauden luvattu maa. Koska nuo lausunnot 
ovat ristiriidassa keskenään, meidän on tehtävä varsin vai
kea valinta: yhdyttävä joko Cooperiin tai Seldesiin. Mie
lemme tekisi yhtyä Cooperiin, koskapa hänen luulisi tietä
vän asian parhaiten. Lukuisat tosiasiat puhuvat kuitenkin 
Seldesin puolesta, ja tosiasiat ovat kuten tiedetään perin 
itsepintaisia. Kiistämättä lainkaan Seldesin lausuntojen 
paikkansapitävyyttä niistä voidaan ilmeisesti tehdä toinen
kin johtopäätös kuin se minkä hän teki, nimittäin että
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Yhdysvalloissa on voimassa sananvapaus, mutta se ei ole 
kaikille samanlainen. Eihän edes Seldes pysty kiistämään 
sitä, että sananvapautta käyttää täydellisesti vain amerik
kalainen, jolla on riittävästi pääomaa. Toisaalta taas mo
net amerikkalaiset myöntävät, että mitä vähemmän jol
lakulla on pääomaa, sitä rajoitetumpaa on myös hänen 
sananvapautensa. Niillä, joilla ei ole pääomaa lainkaan, on 
tosiasiallisesti hyvin pienet mahdollisuudet käyttää sanan
vapautta, vaikka se on muodollisesti myönnetty heillekin.

Kuten tunnettua, sananvapaus puuttuu täydellisesti vain 
fasistimaissa. Tuollaiseen oikeudettomuuteen verrattuna 
tietysti äärimmäisen rajoitettukin sananvapaus on epäile
mättä siksi arvokas, että sitä kannattaa puolustaa fasistien 
hyökkäilyiltä.

Hra Cooper on kuitenkin väärässä väittäessään, kuten 
hänen lausunnostaan nähdään, että lehdistön vapaus on 
samaa kuin lehdistön kaikkinaisen valvonnan ja johdon 
puuttuminen. Väitteensä, ettei Neuvostoliitossa ole muka 
lehdistövapautta, hän yrittää todistaa esim. viittauksella, 
että »Neuvostot valvovat uutistoimistoa» ja lehdistöä. Niin, 
meillä sekä valvotaan että johdetaan, mutta se erehtyy, joka 
luulee lehdistön vapauden sulkevan pois kaiken valvonnan 
ja johdon. Mikäli ollaan rehellisiä, on myönnettävä, ettei 
yhdessäkään maassa ole yhtään ainoata lehteä eikä uutis
toimistoa, jota ei valvottaisi ja  johdettaisi. Kysymys ei siis 
ole valvonnasta ja  johtamisesta yleensä, vaan siitä, kuka 
johtaa, miten ja kenen etujen mukaisesti.

Meidän maassamme lehdistöä valvovat ja johtavat Työ
tätekevien Edustajien Neuvostot sekä erilaiset kansalais
järjestöt ja ennen kaikkea boläevikkipuolue. Tällainen joh
to on osoittautunut meillä täysin oikeaksi, koska se vastaa 
yleensä työtätekevien etuja ja mm. suo heille mahdolli
suuden käyttää laajasti sananvapauttaan. Lehdistöllä on 
sen vuoksi meillä arvaamaton merkitys tekijänä, joka aut
taa kasvattamaan kansanjoukkoja niin sivistyksellisessä, 
moraalisessa kuin poliittisessakin suhteessa.

Amerikassa sitä vastoin lehdistöä valvovat ja johtavat 
tavallisesti lehtien yksityisomistajat ■— kustantajat sekä 
lehtiyritysten ja uutistoimistojen pääosakkaat. Todetessam- 
me tämän me emme moiti emmekä kiitä amerikkalaista 
järjestelmää. Mutta koska hra Cooper yrittää tyrkyttää 
amerikkalaista lehdistöjärjestelmää myös Euroopan mail
le, emme voi olla huomauttamatta, ettei se ole lainkaan
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tarkoituksenmukaista demokratian ja edistyksen kannalta 
katsoen. Demokraattista järjestelmäänsä uudistavat Euroo
pan maat kykenevät epäilemättä löytämään itseään varten 
demokraattisempia lehdistövapauden muotoja. Jos esim. 
noissa maissa toimivat demokraattiset, fasisminvastaiset jär
jestöt ja puolueet tulevat valvomaan ja johtamaan lehdis
töä, niin näiden järjestöjen kaikista heikkouksista ja puut
teellisuuksista huolimatta sellainen järjestelmä on katsot
tava yhteiskunnallisen edistyksen kannalta paremmaksi 
kuin nykyinen amerikkalainen järjestelmä, jonka vallites
sa niin monet lehdet ovat ennen kaikkea omia suppeita 
etujaan ajavien yksityisten afäärimiesten valvonnassa.

Tuosta amerikkalaisen järjestelmän erikoisuudesta 
johtuu, ettei lehdistö kykene kasvattamaan kansanjouk
koja, vaan kuumeisella sensaatiojahdillaan pikemminkin 
turruttaa ja turmelee lukijoiden siveellisyystajua (esim. 
kuvatessaan toisinaan viikko- ja kuukausimäärin sensaa
tioina jonkun ovelan, AI Caponen tapaisen hyväonnisen 
gangsterin edesottamuksia). Amerikkalainen lehdistön joh
tamisjärjestelmä määrää Yhdysvalloissa myös monien leh
tien poliittisen luonteen.

Viimeksi mainittua ilmiötä on selittänyt psykologian 
kannalta Nelson Crawford, lukuisten julkaisujen toimittaja, 
Amerikan lehtimieskoulujen opettajaliiton sihteeri ja 
»The Ethics of Journalism» oppikirjan laatija. Hän kir
joittaa:

»Pelko vaikuttaa suuresti lehtien totuudellisuuteen... 
Se ei ole fyysistä pelkoa, vaan henkistä ja psyykkistä pel
koa. .. Lehden uutisreportteri ja edelleen kaikki ylemmät- 
kin työntekijät tuntevat pelkoa kustantajaa kohtaan. He 
arvelevat kustantajan tahtovan, että tapahtumia valaistai
siin vain konservatiiviselta kannalta. He ovat sitä mieltä, 
ettei radikaalista tai vapaamielistä taloustieteellistä tai po
liittista artikkelia julkaista, mutta heidät erotetaan sen 
vuoksi toimesta...»

Monet amerikkalaiset lehtimiehet ovat oikeudetonta ase
maansa helpottaakseen ryhtyneet viime vuosikymmenen 
aikana vaatimaan ammatillista järjestäytymisoikeutta. Suu
rin osa kustantajista sekä Associated Pressin johtokunta 
ovat koko ajan vastustaneet sitä sitkeästi. Pelkään, ettei hra 
Cooper ole kovinkaan tyytyväinen neuvostolehdistön työn
tekijäin antamaan esimerkkiin, he kun näet kaikki kuulu
vat ammattiyhdistyksiin.
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Amerikkalaisesta letidistöjärjestelmästä johtuu välittö
mästi monien suur lehtien tietty taipumus vastustaa laajojen 
väestökerrosten etuja puolustavaa edistyksellistä lainsää- 
däntää. Kuinka monesti suurlehdet ovat viime ja tämän 
vuosisadan historian kuluessa hyökkäilleet sen vuoksi rai
voisasti esim. Atlantin takaisen suuren tasavallan president
tejä vastaan Jeffersonista nykyiseen presidenttiin Roosevel- 
tiin saakka! Samoin kuin Jeffersonia syytettiin yhteyksistä 
jakobiineihin, niin myös Rooseveltin on ollut pakko monesti 
puolustautua sellaisilta lehdistön syytöksiltä, että hän o n ... 
kommunismin asiamies.

Kymmenen — yksitoista vuotta sitten, kun Roosevelt 
ryhtyi valtavan työttömyyden supistamiseksi erinäisiin toi
menpiteisiin — lyhentämään työaikaa, korottamaan palk
koja, rajoittamaan lapsityövoiman riistoa jne., lehtiyrityk
set ottivat taantumuksellisemman kannan kuin muut teol
lisuusalat ja kieltäytyivät jyrkästi noudattamasta uutta työ
lainsäädäntöä. Kustantajani komitean puheenjohtaja il
moitti, että »painovapautta rajoitettaisiin suuresti, jos kon
gressi pakottaisi korottamaan tuotteiden omakustannushin
toja». Taantumukselliset kustantamot aloittivat »lehdistö- 
vapauden puolustamisen» varjolla todella ennen kuulumat
toman kiivaan lehtikampanjan hallituksen työlainsäädäntöä 
vastaan. Rooseveltin oli valistettava Amerikan lehdistöä, 
selitettävä sille, että lehdistövapaus »ei ole vapautta, joka 
antaa oikeuden riistää lapsityövoimaa, teettää työtä palon- 
aroissa rakennuksissa tai loukata säädyllisyyden lakeja, 
herjauksista ja  moraalin puhtaudesta annettuja lakeja». 
Rooseveltin lähin apulainen tässä asiassa kenraali H. John
son sanoi kuvaannollisesti, että kustantajat alkoivat heitellä 
»kissanraatoja» ja että »peittelemättömintä väärennystä 
on se kissanraato, johon on lyöty sananvapauden leima».

Jälkimmäinen sanonta oli tietysti poleemista liioittelua, 
emmekä me hyväksy sitä. Eihän voida väittää, että lehdis- 
tövapaus-tunnus on kadottanut Amerikan oloissa kaiken 
elinvoimaisuutensa ja oikeutuksensa, mikäli tämä vain 
käsitetään oikein, siinä mielessä, että vaaditaan kan
salle laajempia mahdollisuuksia tosiasialliseen sananvapau
den käyttöön. Ei ole sattuma, että Yhdysvaltojen edistys- 
mielinen, liberaalinen ja  työväenlehdistö on niin heikko ei 
vain koko muuhun lehdistöön, vaan jopa yksin Hearstin, 
Pattersonin ja McCormickin taantumukselliseen ja fasisti- 
mieliseen lehdistöön verrattuna.
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Amerikkalaisesta lehdistövapausjärjestelmästä on joh
tunut usein myös Amerikan suurimpien lehtien virheellinen 
asennoituminen kansainvälisiin tapahtumiin ja varsinkin 
fasistivaltioiden ja toisaalta Neuvostoliiton politiikkaan.

Tiedetään, että Mussolinin vallankaappauksen ja Abes- 
sinian sodan välisenä kautena Amerikan vaikutusvaltai
simmat lehdet eivät juuri nimeksikään vastustaneet Ita
lian fasismia. G. Seldes selittää tämän mm. sillä, että Mor
ganin pankkihuone ja Yhdysvaltojen muut kansainväliset 
pankkiiriliikkeet olivat lainanneet Mussolinille satoja mil
joonia dollareja.

Seldes kirjoittaa: »Amerikan lehdistö alkoi puhua totta 
Italian fasismista ja  Saksan tilanteesta vastja sen jälkeen, 
kun nämä maat olivat kieltäytyneet maksamasta velkojaan 
Morganille ja tämän liikkeelle laskemien obligaatioiden 
arvo oli laskenut romahdusmaisesti.»

Niillä amerikkalaisilla teollisuus- ja liikemiehillä, jotka 
ennen nykyistä sotaa toimittivat hitleriläiseen Saksaan ja 
Japaniin ampumatarvikkeita, oli melkoinen vaikutusvalta 
Kansallisen teollisuudenharjoittajien liiton johtoportaissa, 
ja tämä järjestö puolestaan oli läheisessä kosketuksessa 
Kansalliseen kustantajien liittoon. Hitlerin klikki käytti 
poliittisessa propagandatyössään hyväksi kaikkia niitä 
taloudellisia yhteyksiä, joita Saksan suuryhtymillä 
(I. G. Farbenindustriella ym.) oli edelleenkin Amerikkaan. 
Hitlerin hallitus kulutti sitä paitsi suuria summia Yhdys
valtojen yleisen mielipiteen muokkaukseen.

Kaikki se on jättänyt selviä jälkiä moniin amerikkalai
siin lehtiin. Mitä selvemmäksi Euroopassa kävi se, että 
Hitler valmistautuu sotaan, sitä suuremmin kirjaimin 
Amerikan lehdet julkaisivat rauhoittavia uutisia, esim. 
että »Hitler kannattaa rauhaa!» Yhdysvaltojen lehdistö 
tuomitsi Saksan ja Italian osallistumisen Espanjan sotaan 
paljon laimeammin kuin laillisen demokraattisen hallituk
sen taistelun fasistivalloittajia vastaan. Amerikan useiden 
suurlehtien palstat olivat vuoteen 1939 asti kirjavanaan 
hyvin maksettuja, avoimesti saksalaismielisiä mainoksia 
(otsikkoina esim. suurin kirjaimin painettuna »Luotta
musta Saksalle!»), ja  »sattumalta» nuo samat lehdet jul
kaisivat hitleriläisille suotuisaa ja näiden vastustajille 
epäsuotuisaa uutisaineistoa.
20* 307



Aivan toisin suhtautui suuri osa Amerikan lehdistä 
Neuvostoliittoon ennen nykyistä sotaa.

Emme ryhdy tässä yhteydessä puhumaan siitä yleisesti 
tunnetusta tosiasiasta, että Amerikan lehtien valtaosa 
esiintyi yleensä nuorta neuvostovaltiota vastaan. Puhum
me ainoastaan alkeellisimmankin totuudellisuuden puut
tumisesta meidän maatamme ja politiikkaamme koske
vista lehtitiedotuksista. Totta kai lukijoilla oli oikeus olet
taa, että jokainen lukijoitaan kunnioittava lehti, olipa sen 
asenne Neuvostoliittoon millainen hyvänsä, pidättyy sen
tään levittämästä sentapaisia ilmeisiä parjausjuttuja kuin 
pötypuheet »naisten kansallistamisesta», kaikenlaisista 
»raakuuksista» maassamme ym. Useat Yhdysvaltojen 
suurlehdet eivät valitettavasti ylenkatsoneet moniin vuo
siin sellaistakaan roskaa.

Yhtä valitettavaa oli sekin, että ajoittain Amerikan 
lehdet kuvasivat kirjoituksissaan yleisesti tunnettuja 
maamme tapahtumia niin vääristeltyinä, ettei niitä tah
tonut tuntea. Huomattavat lehtimiehet Walter Lippmann 
ja Charles Merz esittivät tätä kuvaavia tietoja jo vuonna 
1920 julkaisemassaan kirjasessa »Tosiasiain tarkistusta». 
Tarkasteltuaan maatamme koskevat »New York Timesin» 
uutistiedotukset he totesivat sanotun lehden tiedottaneen 
neuvostovallan kolmena ensimmäisenä elinvuotena 91 ker
taa, että neuvostovalta on sortunut tai pahasti järkähtä
nyt. Lehti luovutti Pietarin valkoisille kuusi kertaa. Val
misteilla olleesta Moskovan luovutuksesta se ilmoitti kol
mesti, sen polttamisesta kahdesti ja  samaten kahdesti siitä, 
että kaupungin väestö on paniikin vallassa. »New York 
Timesin» sanojen mukaan Pietari nousi kuusi kertaa ka
pinaan bolsevikkeja vastaan. Tämä lehti sekä suurin osa 
muistakin lehdistä kertoi vuosina 1919—1920 jatkuvasti 
Kolttakin, Denikinin, Wrangelin ja  muiden valkokaartin 
kenraalien uusista »voitoista». Nämä »vapauttajat» otti
vat kaikkiaan vangiksi kolme tai neljä kertaa enemmän 
puna-armeijalaisia kuin neuvostomaan armeijan riveissä 
yleensä olikaan...

Niin mielikuvituksellisesti selitettiin tuohon aikaan 
maamme historiaa »New York Timesin» palstoilla, eikä 
tämä lehti ollut Amerikan muiden suurlehtien joukossa 
läheskään pahimmin vääristävä ajan peili. Se oli päinvas
toin jo silloin vakavan lehden maineessa ja käytti useim-



miten niin arvossapidetyn uutistoimiston kuin... Associa
ted Pressin informaatioainestoa.

Amerikan lehdet käsittelivät totuutta yhtä armotto
masti vuosina 1939—1940, Suomen ja Neuvostoliiton kol- 
mikuukautisen sodan aikana. Ne julkaisivat päivästä toi
seen Suomen-kirjeenvaihtajiensa sensaatioluontoisia ku
vauksia suomalaisten joukkojen tarunomaisista uroteoista 
ja menestyksistä; sittemmin useat näistä kirjeenvaihtajista, 
kuten esim. »New York Herald Tribunen» edustaja W. Kerr, 
myönsivät kuitenkin olleensa koko ajan kaukana rintama
linjasta eikä »yksikään kirjeenvaihtaja sattunut näkemään 
toimivia joukkoja». Amerikassa tunnettu Propagandan tut
kimuslaitos julkaisi kesällä 1940 johtopäätöksensä Suomen 
sotaa koskevista Amerikan lehtien lausunnoista. Tutkimus
laitoksen johtopäätös oli se, että Suomen sodan suhteen 
»Amerikan lehdistö puhui totta vähemmän ja levitti val
hetta enemmän kuin minkään muun selkkauksen suh
teen».

Vuosi 1941 muutti kuitenkin tilannetta jyrkästi. Ameri
kan solidi lehdistö alkoi siitä lähtien kiinnittää jo paljon 
suurempaa huomiota totuuden puhumiseen Neuvostoliitosta, 
eikä se toisaalta mainosta enää hitleriläistä Saksaa, vaan 
päinvastoin paljastaa sitä. Yhdysvaltojen fasistihenkiset 
lehdet tosin parjaavat meitä edelleenkin ja auttavat voi
miensa mukaan fasisteja, mutta nekään eivät tee sitä niin 
kuin ennen, vaan varovammin ja peitetymmin. Amerikan 
lehdistön leimaa antava ääni on nyt jo toinen. Tämän leh
distön totuudellisuus ja  rehellisyys kansainvälisten kysy
mysten kohdalta lisääntyi suuresti Yhdysvaltojen yhdyttyä 
vapaudentahtoisten kansojen yhteiseen taisteluun fasistista 
Saksaa vastaan.

Tämä on tärkeä muutos, tämä merkitsee valtavaa edis
tystä.

Puhuessaan lehdistön vapauden turvaamisesta koko 
maailmassa hra K. Cooper mainitsi meillä Neuvostoliitossa 
tapahtuneesta suuresta edistyksestä. Meistä on varsin mie
luista kuulla, että hra Cooper antaa meistä nyt ystävällisen 
kiittävän lausunnon, mutta hänen selityksensä osoittaa, 
että kyseisessä tapauksessa hän on kiitellyt meitä suotta. 
»Venäjä on hyväksynyt jo monessa suhteessa demokraattis
ten maiden lehdistön käyttämän tekniikan», hän sanoi. 
Olemme tietysti aina valmiit hyväksymään muiden maiden 
nykyaikaisen tekniikan, mutta tuskinpa olemme saaneet
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ulkomailta lehdistöämme varten mitään arvokasta lukuun 
ottamatta tiettyä määrää kirjapainokoneita. Amerikassa 
sen sijaan on viimeisten neljän, viiden vuoden aikana saa
vutettu todella huomattavaa edistystä lehdistön poliittisen 
tason kohoamisessa.

On perin kummallista, ettei hra Cooper ole huomannut 
tuota edistystä. Jos hän vertaisi vaikkapa pikipäin toisiinsa 
uutisainestoa, jota Amerikan lehdet saavat nykyään Asso
ciated Pressiltä, ja sitä tendenssimäistä aineistoa, mitä ne 
vielä vuosina 1938—1940 saivat samalta uutistoimistolta, hän 
havaitsisi heti suuren eron siinä mielessä, että objektiivi
suus on lisääntynyt. Eikä siinä vielä kaikki. Monet Ame
rikan vaikutusvaltaiset lehdet ovat viime vuosina vapautu
neet täydellisesti eristäytymispolitiikan raskaasta taakasta. 
Kun ne aikaisemmin liehittelivät fasistisia hyökkääjiä, niin 
nyt ne usein kannattavat yhteisymmärryksen ja yhteistoi
minnan aikaansaamista Neuvostoliiton kanssa niin sodan 
päättämisessä kuin myös rauhan turvaamisessa. Eikö se 
ole valtava edistysaskel?

Kunpa vain kyettäisiin varmentamaan tämä arvokas 
saavutus, ettei sitä menetettäisi sodan päätyttyä! Se on erit
täin tärkeää kestävän rauhan turvaamisen kannalta, sillä, 
kuten hra Cooperkin huomautti, johtavien suurvaltojen 
yksimielisyyteen ja yhteisymmärrykseen perustuvan tule
van kansainvälisen turvallisuusjärjestön menestyksellinen 
toiminta saattaa riippua olennaisesti lehdistön myötävaiku
tuksesta.

Mutta Cooper erehtyy olettaessaan, että amerikkalainen 
lehdistövapausjärjestelmä sinänsä on saavutetun edistyksen 
kestävyyden ja vakinaisuuden tae. Se ei pidä paikkaansa. 
On yleisesti tunnettua, että ensimmäisen ja toisen maail
mansodan välisenä aikana vain neuvostolehdistö kannatti 
johdonmukaisesti rauhantahtoisten kansojen yhteistoimin
taa yleisen turvallisuuden puolustamiseksi, silloin kun 
Amerikan lehdistö suurimmalta osaltaan myötävaikutti 
rauhantahtoisten maiden leirin hajottamiseen. Tässäkin 
suhteessa siis lehdistön edistysmielisen asennoitumisen ta
kaa varmimmin neuvostoliittolainen eikä amerikkalainen 
lehdistövapausjärjestelmä.

Cooper näkee asiat ylösalaisina. Hän on jopa esittänyt 
nurinkurisen ennustuksen, että »neuvostohallitus osoittau
tuu tulevaisuudessa kyllin voimakkaaksi voidakseen sallia 
lehdistövapauden». Hyvä herra Cooper, meillä on ollut jo
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kauan niin voimakas hallitus, mutta teillä on jotain vikaa 
näössä.

Muuan amerikkalainen fysiologi suoritti viime vuonna 
seuraavan kokeen: hän alkoi käyttää erikoisia silmälaseja, 
jotka kuvastivat silmiin kaikki esineet ylösalaisina. Sitkeän 
harjoittelun tuloksena hän oppi muutamassa viikossa nä
kemään esineet näiden lasien läpi normaalisessa asennossa. 
Silloin hän lakkasi käyttämästä lasejaan, ja osoittautui, 
että nyt hän näki laseitta esineet ylösalaisina. Hänen piti 
taas harjoitella sitkeästi ennen kuin sai näkönsä normaa
liksi.

Hra Cooper on käyttänyt kauan neuvostovastaisia la
seja, ilmeisesti jo vuodesta 1917. Hänen puheensa yleisestä 
sävystä päätellen hän on nyt vihdoin luopunut niistä. Mutta 
hänellekin on näemmä käynyt niin, että näkee nyt monet 
asiat ylösalaisina. Hänen on ehdottomasti harjoiteltava 
sitkeästi oppiakseen näkemään reaalisen todellisuuden nor
maalisti.

Artikkeli on julkaistu nimimerkillä 
N. Baltiiski v. 1945 »Voina i rabotäi 
klass» aikakauslehden 1. n:ossa
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



LEHDISTÖN VAPAUDESTA JA VASTUUSTA

I. LEHTIPÄÄOMAN KUNINKAAT SOTARETKELLE

Amerikkalaisen Associated Press -uutistoimiston johta
jan K. Cooperin puhe, jonka hän piti syksyllä 1944 »kan
sainvälisen lehdistö vapauden» puolustamisen varjolla, oli 
lähtömerkkinä Amerikan ja  Englannin suurimpien uutis
toimistojen ja lehtiteollisuuden muiden magnaattien ylei
selle kampanjalle ovien avaamiseksi toiminimiensä kontrol
loimattomalle toiminnalle kaikissa maailman maissa.

On helppo huomata, ettei tällä kampanjalla ole mitään 
tekemistä sen demokraattisen taistelun kanssa, jota laajat 
kansankerrokset käyvät kansalaisvapauksiensa, mm. paino
vapauden, laajentamiseksi. Ei, amerikkalaiset ja englanti
laiset lehtiteollisuudenharjoittajat eivät ole lainkaan kiin
nostuneita kansanjoukkojen oikeuksien laajentamisesta leh
tien julkaisussa. He ovat päinvastoin jo kauan pyrkineet — 
eivätkä menestyksettä — keskittämään lehtien julkaisutoi
minnan omiin käsiinsä, suurpääoman käsiin.

Keskitys lehtiteollisuuden alalla on edistynyt Ameri
kassa ja Englannissa yhtä pitkälle kuin muillakin teolli
suusaloilla. Ankarasta kilpailusta aiheutuva »kuolleisuus» 
on Amerikan sanomalehtien keskuudessa melko huomatta
va: niiden määrä (ottaen huomioon vain englanninkieliset 
lehdet) on supistunut vuosien 1920 ja 1944 välisenä aikana 
2 042:sta 1 754:ään. Amerikan 1103 kaupungissa ilmestyy 
nykyään vain yksi lehti kussakin ja 159 suurkaupungissa, 
joissa ilmestyy useita lehtiä, ne kaikki ovat yhden omista
jan tai yhden omistajaryhmän käsissä. Kaikki tai melkein 
kaikki vaikutusvaltaiset suurlehdet kuuluvat monimiljonää
reille. O. Villard, joka oli itse aikoinaan kustantaja (jul-
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kaisi »New York Postia» ja »The Nation» nimistä aikakaus
lehteä), sanoo, että »kustantaja ei ajattelekaan perustaa 
suurlehteä, ellei hänellä ole pankkitilillään 10—15 miljoo
naa dollaria». Surullisen kuuluisaa fasistimielistä kustan
tajaa Hearstia sanotaan tavallisesti Amerikan lehtikunin- 
kaaksi. Mutta onko hän Amerikan ainoa lehtikuningas?! 
Tuskinpa hän lienee vaikutusvaltaisinkaan heistä. Esim. 
Associated Pressin varsinainen isäntä on harvalukuinen 
ryhmä rikkaita kustantajia, jotka valvovat tämän uutistoi
miston kaikkea tavattoman laajaa toimintaa (sen vuositu
lot ovat 10 miljoonaa dollaria) ja  omistavat samalla monia 
niistä 1124 lehdestä, jotka ovat muodollisesti tämän uutis
toimiston osakkaita. Toista suurta amerikkalaista uutistoi
mistoa, United Pressiä, valvoo Roy Howard, joka on sa
malla 19 lehteä käsittävän Scripps—Howard sanomalehtiyh- 
tymän johtaja. Englannissa lehtipääoman keskitys on suun
nilleen samanlaista. Kaikki Englannin suuret päivälehdet 
»Daily Heraldia» lukuun ottamatta kuuluvat muutamille 
rikkaille omistajille, ja  myös Reuterin tietotoimisto on h a r 
valukuisten rikkaiden liikemiesten käsissä.

On kuitenkin yleisesti tunnettua, että eri teollisuus
aloilla pitkälle kehittynyt keskitys johtaa väistämättömästi 
monopolisoinein ja synnyttää halua ekspansioon, so. pyr
kimystä laajentaa monopoliyhtymien valta-aluetta niin ko-, 
timaassa kuin myös kansainvälisessä mitassa. Osoittautuu, 
ettei Englannin ja  Amerikan lehtiteollisuuskaan poikkea 

. tästä taloudellisesta laista. Reuterin tietotoimisto on jo 
saavuttanut herruusaseman Isossa-Britanniassa ja  brittiläi
sillä valta-alueilla,, ja  sitä paitsi se muodosti ennen sotaa 
yhdessä ranskalaisen. Havas-uutistoimiston kanssa kan
sainvälisen kartellin, jolla siihen aikaan ei ollut vakavia 
kilpailijoita Euroopassa eikä myöskään Aasiassa ja Afri
kassa. Amerikassa jatkuu kilpailu Associated Pressin ja 
United Pressin välillä. Mutta kumpikin tunkeutuu nykyään 
nopeasti kaikkiin maanosiin. Kolmella edellä mainitulla 
uutistoimistolla on laaja kansainvälinen haaratoimistojen 
verkko ja  tuhansia palkallisia avustajia maailman tärkeim
missä kaupungeissa, lukuun ottamatta vielä Englannin ja 
Amerikan erinäisten suurlehtien ulkomaankirjeenvaihtajia. 
Uutistoimistot ovat tehneet sopimuksia monien maiden leh
tiyhtymien kanssa. Amerikan uutistoimistoilla on sitä paitsi 
tytärliikkeitä joissakin maissa, esim. Englannissa (Lontoon 
Associated Press ja British United Press) ja Etelä-Ameri-
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kassa (La Prensa Asociada). Associated Pressin uutistoimis
tolla on käytettävissään yli 285000 mailia lennätinlinjoja, 
joiden yksinoikeutetusta käytöstä se on tehnyt sopimukset.

Nämä kolme uutistoimistoa edustavat siis tällä alalla 
mahtavia kansainvälisen merkityksen omaavia kapitalisti
sia (eli niin kuin ne itse sanovat liike-) yhtymiä. Ja on täy
sin luonnollista, että tällaiset yhtymät pyrkivät kiihkeästi 
ekspansioon, so. laajentamaan jatkuvasti toiminta- ia valta- 
aluettaan. Mutta onko soveliasta, että näiden yhtymien 
johdossa olevat liikemiehet yrittävät pakottaa maailman 
yhteiskuntapiirit hyväksymään taloudellisen ekspansion, 
jota he harjoittavat kansainvälisen lehdistövapauden puo
lustamisen varjolla? Eikö se haiskahda epäterveeltä kilpa- 
taistelulta? Eiväthän muut kauppamiehet esiinny minään 
ihmiskunnan »vapauden» puoltajina pyrkiessään kansain
välisellä areenalla ekspansioon, vaan puhuvat asiallisella 
liikemieskielellä eduistaan ja tuloistaan. Eikö se ole eng- 
Iantilais-amerikkalaisille Iehtipääomayhtymille yhtä hyvä
tuloista kauppatoimintaa, kun ne pyrkivät saavuttamaan 
valta-aseman kansainvälisiä tapahtumia koskevien tietojen 
hankinnassa ja levittämisessä? Minkä vuoksi sitä naamioi
daan ilmeisen valheellisella etiketillä?

Lehdistön vapauden ja vapaan informaation puolusta
jan demokraattinen toga ei mielestäni sovi lainkaan esim. 
Associated Pressille ja sen johtajalle. Onhan tunnettua, että 
Yhdysvaltojen oikeusministeriö katsoi vuonna 1942 välttä
mättömäksi nostaa oikeusjutun Associated Pressiä vastaan 
syyttäen sitä laittomasta uutisaineiston levityksen mono- 
polisoinnista, koska se riisti asiakkaidensa kilpailijoilta 
mahdollisuuden uutisaineiston saantiin. Tuomioistuin ju
listi lokakuussa 1943 Associated Pressin monopolistisen toi
minnan laittomaksi, koska se esti tietojen vapaata levitystä. 
Yhdysvaltojen korkein oikeus ei tosin ole tehnyt vielä lo
pullista päätöstä tästä asiasta, mutta jos hra Cooper olisi 
hiukankin vaatimaton, hän pidättyisi korkeimman oikeu
den päätöstä odotellessaan esiintymästä pääsankarina tais
telussa kansainvälisen lehdistövapauden puolesta, sillä sel
lainen rooli ei mielestämme oikein sovi miehelle, joka on 
julistettu kotimaassaankin lehdistövapauslain rikkojaksi.

Mainitessani tästä en suinkaan pyri asettamaan Asso
ciated Pressiä epäedulliseen asemaan verrattuna sen euroop
palaiseen pääkilpailijaan, Reuterin tietotoimistoon, joka
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on tunnettu jo kauan monopolistisena, vaikutusalueellaan 
kilpailuvapautta vieroksuvana yrityksenä.

Tärkeintä ei ole kuitenkaan se. Tärkein kysymys oman 
maamme ja muiden valtioiden yhteiskuntapiirien kannalta 
on luonnollisesti se, millaista tietotoimistojen, suurlehtien 
ja  niiden ulkomaankirjeenvaihtajien toiminta on poliitti
selta luonteeltaan.

Kolmen puheena olevan uutistoimiston johtohenkilöt 
kylläkin teeskentelevät olevansa yleensä vapaita kaikkinai
sista poliittisista tendensseistä. Pyrkien toimittamaan uutis- 
aineistoaan maailman kaikille, ei yksin taantumukselli
sille, vaan myös muille lehdille he vakuuttavat toimisto- 
jensa olevan puolueista, hallituksista ja kansakunnista 
riippumattomia, »puhtaita liikeyrityksiä». Ja viitaten toi- 
mistojensa kuviteltuun riippumattomuuteen nämä afääri- 
miehet selittävät yritystensä olevan ainoita objektiivisen 
informaation vapaita lähteitä. Sitä yritti väittää esim. Reu
terin tietotoimiston johtaja hra Chancellor »World’s Press 
News» lehden palstoilla. Samalla hän mainosti toimini
meään seuraavin, objektiivisuudesta varsin suuresti poik
keavin sanoin:

»Reuterin perustavoitteena on säilyttää riippumatto
muus koko maailman lehtien luotettavassa, ennakkoluulot
tomassa kansainvälisessä uutispalvelussa. Me emme ole 
englantilaisten uutisten toimittajia. Uutiset eivät voi olla 
englantilaisia tai amerikkalaisia — ne ovat kansainvälistä 
tavaraa...»

Tuonnempana erittelemme konkreettisesti, kuinka laa- 
tuunkäypää on poliittiselta ja  moraaliselta kannalta se 
»kansainvälinen kauppatavara», jonka hankkijoita ovat 
Reuter, Associated Press, United Press ja muutamat niihin 
läheisessä yhteydessä olevat lehdet. Jos ennen sitä kajo
taan kuitenkin pinnallisesti sellaiseen periaatekysymykseen, 
vaikuttaako lehtien ja uutistoimistojen kapitalistinen johto 
niiden toimintaan myönteisesti vai kielteisesti, on todettava 
suoraan, että niiden toiminnan moraalinen ja poliittinen 
puoli vain kärsii tuollaisesta »kaupallisesta» johtamisesta. 
Esitimme peruskäsityksemme tästä asiasta jo käydessämme 
avomielistä sananvaihtoa hra Cooperin kanssa (»Voina i 
rabotsi klass» 1945, n:ot 1, 2). Tuolloin totesimme, että 
»sananvapauden käyttö riippuu Amerikassa olennaisesti 
siitä, onko kansalaisilla riittävästi pääomaa vai ei, mikä 
loppujen lopuksi määrää myös tämän lehdistön perusluon
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teen». Reuterin toimiston johtaja Chancellor, kommentoi
den kyseistä artikkeliamme Tsekkoslovakian instituutissa 
helmikuussa 1945 pitämässään luennossa, sanoi edellisen 
toteamuksemme johdosta seuraavaa:

»Vaikka se on ehdottomasti tärkeää, se koskee kuiten
kin vain ongelman yhtä puolta, lehtien yksityisomistusta 
ja rahoittamista, kysymystä, joka askarruttaa tällä haavaa 
Ranskan ja  muiden vapautettujen Euroopan maiden vaka
vasti ajattelevia piirejä.»

Hra Chancellor yrittää, kuten näemme, pelastaa sirolla, 
mutta liian kevyellä kädenliikkeellä Englannin ja Amerikan 
lehdistön kaupallisen johdon arvostelulta. Voidaanko to
siaan sivuuttaa niin kevyesti peruskysymys, se periaateky
symys, joka koskee kapitalistiomistajien turmiollista vai
kutusta lehtiensä ja uutistoimistojensa uutisten sisältöön? 
Mehän osoitimme, että »koska amerikkalaisten suurlehtien 
omistajat ovat kiinnostuneet mahdollisimman suurien tulo
jen saamisesta lehtiyrityksistään, niin lehdistön yleiskan- 
salliset ja eetilliset tavoitteet alistetaan käytännössä palve
lemaan tavallisesti tätä suppeaa tarkoitusta — liikevoi
ton saamista». Se ei tietenkään ole mikään toisarvoi
nen tai, kuten hra Chancellor sanoi, »vain ongelman yh
tä puolta» koskeva kysymys. Se on ratkaiseva kysy
mys, sillä nimenomaan siinä piilee lehdistön yksityis- 
kapitalistisen eli kaupallisen valvontajärjestelmän perus
vika.

Juuri siitä johtuu myös poliittinen tendenssimäisyys 
kaupallisten lehtiyritysten ja uutistoimistojen työssä. Jutut 
tuollaisten yritysten poliittisesta riippumattomuudesta ovat 
typerille ihmisille tarkoitettuja naiiveja kaskuja. Ovathan 
nuo yritykset täysin riippuvaisia omistajistaan niin talou
dellisesti kuin poliittisestikin. Kaikkien tuntema yleinen 
sääntö on se, että jos omistaja on konservatiivi, hänen leh
tensä on suuntaukseltaan konservatiivinen; jos hän on 
taantumuksellinen, hänen lehtensäkin ajaa aktiivisesti 
taantumuksellisia katsomuksia; jos hän taas on fasisti, 
myös hänen lehtensä pyrkii ehdottomasti kallistumaan fa
sismiin. Koska kaupallisten suurlehtien omistajien — mo
nimiljonäärien joukossa on vähän edistysmielisiä miehiä, 
on selvää, miksi melkein kaikki Amerikan ja E nglann in  
edistysmieliset lehdet ovat suhteellisen pieniä, heikkoja tai 
kuuluvat erilaisille kansalaisjärjestöille eivätkä kapitalis- 
tiomistajille.
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Aikaisemmin mainitsemamme O. Villard, joka ei ole va
kaumuksiltaan suinkaan vasemmistolainen, antoi vuonna 
1944 julkaistussa kirjassaan »The Disappearing Daily» seu- 
raavan selityksen:

»Samaan aikaan kun journalistiikka muuttuu kutsu
muksesta liiketoimeksi, lehtien omistajat alkavat tarkastella 
kaikkia valtiollisia ja taloudellisia ongelmia rikkaiden kan
nalta, jotka katsovat yhteiskunnallisia ja valtiollisia uudis
tusehdotuksia pelonsekaisin tuntein. Lehden omistaja muis
taa olevansa kauppakamarin ja liikemiesliiton jäsen. Hänen 
omaisuutensa ei ole pienempi kuin monien vaikutusvaltais
ten liikemiesten, jotka ovat jokaisessa Amerikan kaupun
gissa tavallisesti tilanteen herroja ja joiden virkailijat ja  
puolisot määräävät 'seurapiirien’ sävyn ja  usein kaupungin 
julkisen elämän kulun.»

Villard kertoo myös edesmenneen presidentti Roosevel
tin sanoneen kesäkuun 29. pnä 1943 lehdistökonferenssissa 
lehtimiehille suoraan, että »läsnäolevien keskuudessa on 
monia, jotka kirjoittavat isäntiensä — lehtien omistajien — 
käskystä työpaikan menetyksen pelossa», ja  huomautta
neen, että sellaisia lehtimiehiä on yleensä »runsaasti». Ker
ran Roosevelt oli tuonut lehdistökonferenssiin jopa saksa
laisen rautaristin ja pyytänyt erästä lehtimiestä luovutta
maan sen fasismille suopeamielisten »Chicago Tribunen» 
ja »New York Daily Newsin» kirjeenvaihtajalle 0 ’Don- 
nelille ansaittuna palkintona hitleriläisten liehakoin
nista. ..

»Chicago Tribune», jonka palveluksessa tuo »palkittu» 
kirjeenvaihtaja on ollut ja on yhä, puolustaa erikoisen suu- 
riäänisesti »lehdistön oikeuksia ja vapautta», ja  samaan 
aikaan lehden sotainen kustantaja McCormick esittää im
perialistisen suursuunnitelman, joka edellyttää Englannin, 
Ranskan, Latinalaisen Amerikan, Kanadan, Australian ja  
Uuden Seelannin liittämistä Amerikan Liittoon... Ei ole 
suinkaan sattuma, että mielialoiltaan nimenomaan impe
rialistiset poliitikot pitävät nykyään niin Amerikassa kuin 
Englannissakin suurinta kohua yleensä vapaudesta ja eri
koisesti lehdistön vapaudesta. Englannissa esim. imperia
listisen politiikan avomielisin julistaja aikakauslehti »Ni- 
neteenth Century and After» kirjoitti hiljattain sanalleen 
seuraavaa:

»Vapauden asian puoltaminen ulkomailla on siirtynyt 
maassamme pääasiallisesti kouralliselle konservatiiveja.
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Ainoan jyrkän protestin tuhoisaa (!) Jaltan sopimusta vas
taan esittivät yksinomaan konservatiivit.»

Ne erikoiset poliittiset tavoitteet, joihin Amerikka pyr
kii hra Cooperin kansainvälisen lehdistövapauden varjolla 
käymän kampanjan avulla, eivät tietenkään miellytä kaik
kia Englannin konservatiiveja. Niinpä esim. tunnettu »Eco
nomist» aikakauslehti kirjoitti hyvin jyrkkäsanaisesti, että 
Cooperin tunnukset »raivaavat tietä Yhdysvaltojen maail
manherruuteen Amerikan rahakkaiden uutistoimistojen 
avulla».

Vastaukseksi siihen Cooper syytti »Economistia» yri
tyksestä säilyttää maailman tietoliikennevälineiden val
vonta Englannin hallussa.

Kumpi on oikeassa: »Economist» vai Cooper? Kumpikin 
on nähdäkseni oikeassa. Taantumushenkisestä »uutistava- 
rasta» on tullut nykyaikana varsin tehokas kapitalismin 
välikappale, jonka avulla se tunkeutuu muihin maihin ja 
muille mantereille; se on ehdottomasti tehokkaampi väli
kappale kuin kapitalismin leviämisen ensimmäisellä kau
della oli viinan, raamatun ja oopiumin vienti ei-kapitalisti- 
siin maihin. Ja taantumuslehdistön ulkomaankirjeenvaih
tajat esittävät nykyään paljon tärkeämpää osaa kuin 
lähetyssaarnaajat aikoinaan...

Tietenkin on olemassa erilaisia lehtiä, toimittajia ja 
kirjeenvaihtajia ja siellä täällä on myös erilaisia lehtien 
omistajia. On vastuunsa tajuavia, on vastuunsa puutteelli
sesti tajuavia ja on vallan edesvastuuttomia. Tarkastel
kaamme ja  tunnustelkaamme sen vuoksi lähemmin muuta
mien suurimpien lehtikauppiaiden »tavaraa», ei tietenkään 
koko »tavaravarastoa», vaan ainoastaan sitä osaa, joka on 
kansainväliseltä kannalta kiinnostava.

IL TARKOITUKSELLISTA HARHAUTTAMISTA 
INFORMOINNIN VARJOLLA

Väitellessämme hra K. Cooperia vastaan panimme mer
kille sen myönteisen ilmiön, että Yhdysvaltojen yhdyttyä 
vapaudentahtoisten kansojen yhteiseen taisteluun fasistista 
Saksaa vastaan Amerikan lehdistön »totuudellisuus ja re
hellisyys kansainvälisten kysymysten kohdalta lisääntyi 
suuresti». Monet vaikutusvaltaiset lehdet, jotka olivat en-
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nen sotaa liehakoineet fasistihyökkääjiä, alkoivat vuodesta 
1941 lähtien paljastaa heitä; ja  kun ne aikaisemmin olivat 
parjanneet sumeilematta Neuvostoliittoa, niin yhteisen so
dan aikana ne kiinnittivät paljon suurempaa huomiota to
tuuden puhumiseen maastamme. Myönsimme myös sen, 
että Associated Pressin v. 1941 jälkeen levittämä uutisai
neisto vastasi objektiivisuuden vaatimuksia paljon suurem
massa määrin kuin se tendenssimäinen aineisto, jota leh
det olivat saaneet samalta uutistoimistolta edellisinä vuo
sina. Todetessamme tämän myönteisen ilmiön asetimme jo 
silloin sodan aikana kysymyksen siitä, että on varmennet
tava Amerikan lehdistön objektiivisuudessa saavutettu 
edistys:

»Kunpa vain kyettäisiin varmentamaan tämä arvokas 
saavutus, ettei sitä menetettäisi sodan päätyttyä! Se on erit
täin tärkeää kestävän rauhan turvaamisen kannalta...»

Asianosaiset johtohenkilöt eivät todennäköisesti ole kui
tenkaan huolehtineet tuon parempaan tapahtuneen kään
teen varmentamisesta, koska heti sodan päätyttyä (ja osit
tain jo liittoutuneiden voiton aattona) Amerikan — sekä 
myös Englannin — monien suurlehtien ja  uutistoimistojen 
työssä alkoi ilmetä yhä useammin kansainväliselle fasis- 
minvastaiselle yhteistoiminnalle otollisen totuudellisuuden 
hyljeksintää. Ja nykyään monia niistä aivan ilmeisesti vai
vaa uusiutunut vanha vika.

Jo San Franciscon konferenssin aikoina, jonka tarkoi
tuksena oli kaikkien rauhantahtoisten kansakuntien yhtei
sen turvallisuusjärjestön perustaminen, huomattava osa 
Amerikan lehdistä yritti ilmeisen valheellisilla tiedotuksil 
laan konferenssin kulusta saada liittoutuneet irrotetuksi 
toisistaan. Siitä muistutti muuan lukija, joka Berliinin kon
ferenssin jälkeen kirjoitti >New York Timesissä» seu- 
raavaa:

»Jos Marsin asukas olisi joutunut planeetallemme sillä 
haavaa (San Franciscon konferenssin aikana) ja  lukenut 
sellaisia lehtiä kuin ’New York Daily News’, 'New York 
Journal-American’, 'Chicago Tribune’ ja ’New York Sun’, 
hän ei olisi osannut aavistaakaan, että se oli liittoutunei
den konferenssi. Muistatteko lehtien senaikaisia otsikoita? 
'Venäjä on lyöty Argentiinan kysymyksessä.’ ’Neuvostolii 
ton on pakko myöntyä veto-oikeutta koskevassa kysymyk
sessä.’ Toistuuko Venäjä konferenssista?’ Millaisen palve
luksen nuo otsikot tekivät? Ja kuvastivatko ne totuudelli-
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sesti konferenssin kulkua vai oliko ne tarkoitettu herättä
mään epäluottamusta suurten liittoutuneiden kesken?»

Ja lopuksi tarkoittaen lehdistön edustajien valituksia 
sen johdosta, ettei heitä päästetty Berliinin konferenssiin, 
tuo lukija huomautti aivan oikein:

»Koska lehdet eivät halua ottaa sananvapauden tarjoa
mien etuoikeuksien ohella mitään vastuuta, meidän ei 
luullakseni maksa kiivailla sen vuoksi, että Berliinin kon
ferenssin kulku pidettiin väliaikaisesti salassa.»

Siihen aikaan, kun Punaisen Armeijan joukot etenivät 
aivan Berliinin edustalle (huhtikuun jälkipuoliskolla 1945), 
muutamat amerikkalaiset lehdet julkaisivat Washingtonista 
saamansa tiedon, joka oli tekaistu alusta loppuun ja  jossa 
sanottiin, että amerikkalaiset kärkipartiot olivat Berliinissä 
muka jo huhtikuun 13. pnä, mutta »vetäytyivät takaisin, 
koska venäläiset esittivät vastalauseen ilmoittaen, että jo 
aikaisemmin oli päästy sopimukseen siitä, että venäläiset 
miehittävät Berliinin ensimmäisinä». Saattoivatko tuon 
perättömän tiedotuksen julkaisseen »Daily Mirrorin» 
ym. lehtien toimittajat tosiaan epäillä hetkeäkään moi
sen uutisen valheellisuutta? On mahdoton olettaa sel
laista.

Ennen sodan päättymistä Amerikan ja  Englannin vai
kutusvaltaiset lehdet eivät tavallisesti kuitenkaan pyrkineet 
riistämään Punaiselta Armeijalta kunniaa ja  mustaamaan 
sitä valheellisilla tiedotuksillaan. Mutta kuluvan vuoden 
syyskuussa suurin osa niistä ryhtyi säännöllisesti parjaa
maan Saksassa olevia Neuvostoliiton miehitysjoukkoja. 
Englannin ja  Amerikan lehtien Berliinin-kirjeenvaihtajat 
alkoivat kuin tilauksesta julkaista lehdissä typeriä tekais
tuja juttuja puna-armeijalaisten menettelystä Saksassa ja 
Itävallassa. Sepittäessään kuvauksiaan muka neuvostoso
tilaiden harjoittamasta rosvouksesta, väkivaltaisuuksista ja 
keinottelusta mustassa pörsissä nuo eteensä katsovat herras
miehet varoivat visusti nimeämästä henkilöitä ja  mainitse
masta tapahtumapaikkoja ja  -aikoja, ettei heitä olisi saatu 
kiinni valheesta.

Tuossa alhaisessa kampanjassa »kunnostautuivat» pait
si taantumukselliset lehdet, sen tyyppiset kuin »Observer» 
ja »Daily Mail», myös monet muut, mm. labourpuolueen 
lehdet. Muuan kyseistä laatua oleva englantilaisessa »Tri- 
bune» aikakauslehdessä julkaistu erittäin ala-arvoinen ar
tikkeli aiheutti lukuisia vastalauseita tämän »vasemmisto-

320



laisen» ju lka isun  lukijain taholta. Eräs lukija esim. kir
joitti toimitukselle seuraavaa:

»Minua hämmästyttää, että vasemmistolainen lehti jul
kaisee moisen parjauskirjoituksen Punaisesta Armeijasta 
esittämättä ainoatakaan tarkistettua tapausta ja että artik
kelin on kirjoittanut erikoiskirjeenvaihtaja, jolla ei ole riit
tänyt miehuutta panna edes nimeään alle. Kehotan teitä 
saattamaan julkisuuteen kirjeenvaihtajan nimen ja esittä
mään tosiasiat, jotka voisivat vahvistaa noin typerät ja il
keämieliset lausunnot.»

Punaiseen Armeijaan kohdistuvan parjauskampanjan 
tarkoituksena on ilmeisesti horjuttaa Englannissa ja Ame
rikassa laajalti levinnyttä sympatiaa Neuvostoliittoa koh
taan ja  sen lisäksi kiihottaa salavihkaa Saksan väestöä. 
Viimeksi mainittua tarkoitusta palveli eittämättä Asso
ciated Pressin tekaisema (senaattori Brewsterin haastatte
luun viittaava) parjausjuttu neuvostoviranomaisten toi
meenpanemasta saksalaisen sivistyneistön »likvidoinnista» 
Berliinissä ja muualla Saksassa. Amerikkalaisen uutistoi
miston laakerit eivät antaneet nähtävästi rauhaa englan
tilaisen »Timesin» Berliinin-kirjeenvaihtajalle, koskapa 
hän Lontoon radion syyskuun 21. päivän uutisen mukaan 
oli päättänyt lahjoittaa työnantajilleen tällaisen upean kim
pun valheita:

»Venäläiset kidnappaavat saksalaisia englantilaiselta 
miehitysvyöhykkeeltä. Näitä ryöstöjä tapahtuu joka päivä. 
Uhreiksi joutuu tiedemiehiä, teknikkoja ja  poliiseja...»

Mainitun englantilaisen kirjeenvaihtajan erikoinen ove
luus ilmeni siinä, ettei hän yksinomaan parjannut, vaan 
jopa keksi liittää juttunsa loppuun seuraavan varsin hy
vältä lemuavan moraalin:

»Toivottavasti vilpittömyys tulee myötävaikuttamaan 
nopeaan muutokseen tilanteessa, joka päinvastaisessa ta
pauksessa saattaisi johtaa liittoutuneiden keskinäisten suh
teiden kiristymiseen.»

Englantilainen erikoiskirjeenvaihtaja vei voiton amerik
kalaisista kilpailijoistaan osoittamalla juuri sanotunlaista 
vertaansa hakevaa »vilpittömyyttä».

Saksassa olevan englantilaisen sotilashallinnon uutistoi
misto Allied Press laski sen jälkeen (lokakuun 16. pnä) liik
keelle ankan »kolhoosien perustamisesta Saksaan Neuvos
toliiton miehitysvyöhykkeelle»: Brandenburgin maakun 
nassa muka perustetaan kolhooseja ja  sitä varten on jopa
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muodostettu erikoinen osastokin. Brandenburgin maakun- 
nanhallitus totesi uutisen täysin perättömäksi. Lontoon ra
dio on silti syöttänyt edelleenkin saksan kielellä saksalaiselle 
väestölle samanlaista törkyä, kuvaillut loputtomiin »saksa
laisten kauheaa asemaa» ja vääristellyt karkeasti neuvosto
hallituksen sekä Keski- ja Itä-Euroopan uusien, demokraat
tisten hallitusten politiikkaa. Tämä Lontoon radion joka
päiväinen valehtelu moitteettomalla saksan kielellä on ollut 
viime kuukausina luonteeltaan ilmeisen kiihottavaa, se 
on ollut omiaan vain elähdyttämään fasistisia mielialoja 
Saksassa.

Lontoon radion ja monien Englannin lehtien demokra
tianvastainen propaganda poti kuitenkin niiden kaikista 
ponnistuksista huolimatta kauan vähäverisyyttä, kunnes 
Reuterin tietotoimisto kohotti sen niin sanoaksemme »asian 
vaatimalle tasolle». Se levitti marraskuun 4. pnä maail
malle sensaatiouutisen, että Lontooseen saapuneiden tie
tojen mukaan Saksassa aiotaan yhtäkkiä siirtää n. mil
joona saksalaista Neuvostoliiton vyöhykkeeltä länsiliittou- 
tuneiden miehitysvyöhykkeille. »Tämän laajamittaisen 
väestönsiirron pitäisi alkaa ä. marraskuuta.» Samalla täh
dennettiin, että neuvostoviranomaisten kyseisen toimen
piteen toteuttaminen tapahtuu täysin riippumatta Puolassa, 
Tsekkoslovakiassa ja Itävallassa olevien saksalaisten siir
tämisestä.

Englannin kaikki suurlehdet nostivat samana päivänä 
hirveän kohun seuraavana päivänä odotettavasta »venäläis
ten väkisin karkottamien miljoonien saksalaisten tulvasta» 
ja varoittivat, kuten »Observer» lehti, että »saksalaisia kuo
lee ensi talvena joukoittain teiden varsille». Seuraavana 
aamuna tietotoimisto ilmoitti ulkoministeri Bevinin vaati
neen viipymättä selostusta oletetusta miljoonan saksalai
sen karkottamisesta Saksan neuvostovyöhykkeeltä. Kysy
mys otettiin sitä paitsi samana päivänä käsiteltäväksi Eng
lannin parlamentissa; kun varaulkoministeri McNeil ei kui
tenkaan kyennyt antamaan parlamentille mitään selityk
siä sanotusta kysymyksestä, työväenpuolueen edustaja 
Richard Stokes vaati kiivastuksissaan, että neuvostohalli
tukselle on esitettävä »mahdollisimman lujasanainen pon
si».,. »venäläisten menettelyn huomioon ottaen».

Mutta kun kohtalokkaana marraskuun 5. päivänä tuo 
Englannin lehdistön ilmoittama »miljoonien saksalaisten 
tulva» ei alkanutkaan virrata neuvostovyöhykkeeltä, tämä
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kummallinen seikka oli selitettävä jollain tavoin yleisölle. 
Reuterin tietotoimisto, joka johtajansa hra Chancellorin 
sanojen mukaan pitää aina korkeimpana hyveenä tiedotus
ten todenperäisyyttä ja ennakkoluulottomuutta, keksikin 
nopeasti sopivantuntuisen selityksen: se välitti lehdille Sak
san englantilaisten miehitysjoukkojen päämajassa olevan 
kirjeenvaihtajansa tiedotuksen, että »venäläiset ovat näh
tävästi peruuttaneet määräyksensä».

Se oli selitys numero yksi. Ja Englannin lehdet julkai
sivat sen vastaavin otsikoin, esim. sellaisin kuin »Neuvostot 
ovat lieventäneet tuomiota. Venäläisten määräyksen arvoi
tus» (»Evening Standard»), »Neuvostojen määräystä lie
vennetään» (»Evening News»), »Neuvostot peruuttavat sak
salaisia pakolaisia koskevan määräyksensä» (»News Chro- 
nicle»).

Pian kuitenkin kävi ilmi, ettei yleensä ollut olemassa 
mitään neuvostoliittolaista määräystä saksalaisten siirtä
misestä, minkä vuoksi sitä ei voitu myöskään peruuttaa. 
Reuterin tietotoimiston Berliinin-kirjeenvaihtaja alkoi mu
mista, että oli sattunut »väärinkäsitys», että Neuvostojen 
määräys koski vain »muutamaa sataa ei-saksalaista henki
löä» ja ettei edes »heidän käsketty palata viipymättä Länsi- 
Saksaan». Kun asia sai tällaisen käänteen, kunnianarvoisen 
tietotoimiston oli pakko antaa selitys numero kaksi: tark
kailijansa Lloydin suulla Reuterin tietotoimisto myönsi to
detun, että perättömät tiedotukset, jotka antoivat aiheen 
välikysymyksen tekoon alahuoneessa ja  ulkoministeriön 
hätäisiin johtopäätöksiin, »olivat johtuneet osaksi piirivir- 
kamiehen aloitteesta, vaikka hänellä ei ollut siihen (mi
hin?) valtuuksia, ja  osaksi Berliinin radion tiedotuksen 
epätarkkaan käännökseen uskoneen sanomalehden säikäh
dyksestä».

Mikä oli tuo säikkyvä sanomalehti, joka ilmaantui tätä 
selitystä ympäröivän sakean sumun keskeltä? Siitä voidaan 
päätellä Lloydin seuraavien sanojen perusteeUa:

»Paniikki alkoi sen jälkeen, kun Berliinissä ilmestyvä 
englantilaisten viranomaisten ’Berliner’ lehti oli julkaissut 
väärin käännetyn Berliinin radion tiedotuksen...»

Siis siellä piili »määräyksen arvoitus», so. yksimielinen 
veijariklikki, joka »säikyksissään» tekaisi perättömän sen
saatio jutun »riippumattoman» Reuterin toimiston kautta 
levitettäväksi!

Se kuitenkin erehtyy, joka luulee kyseisen lehtiskan-
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daalin opettaneen asianomaisia Englannin lehtiä harjoitta
maan hUlitymmin taantumuksellista propagandaansa Sak
san ja  Euroopan asioissa. »Daily Mail» esim. kohuaa edel
leenkin tällaisessa sävyssä:

»Suunniltaan pois joutunut, masentunut ja hävitetty 
Eurooppa odottaa ohjausta. Se ei odota tuota ohjausta 
Amerikalta eikä Venäjältä, vaan Englannilta. Tämän suku
polven kohtalon ratkaisee kysymys, joutuuko se odotta
maan turhaan.»

Jokainen käsittää, mihin moinen tendenssi johtaa.
Esitimme edellä useita esimerkkejä siitä, kuinka sääli- 

mättömästi taantumukselliset »uutisten levittäjät» käsitte
levät tavallisia tosiasioita. Paitsi sitä, että esimerkkisar- 
jamme sinänsä on vaillinainen, se vaatii olennaista lisäseli
tystä siltäkin kannalta, että vastataan lukijan oikeutettui- 
hin kysymyksiin: miksi ne valehtelevat? Mikä poliittinen 
tarkoitus on sen takana? Edellyttääkö demokraattinen leh
distön vapaus todella ehdottomasti vapautta harjoittaa po
liittista parjausta tai kaikkinaista vastuuvapautta tuollai
sesta kansojen ja  valtioiden rauhanomaisten keskinäissuh
teiden kannalta vaarallisesta ja  vahingollisesta parjauk
sesta?

UI. MIHIN KANSAINVÄLISET PARJAAJAT 
OVAT SYYPÄITÄ?

Muutamat varsin huomattavat Englannin ja Amerikan 
poliitikot ovat viime aikoina puhuneet julkisesti vapaan 
tiedotustoiminnan tärkeydestä kansainvälisen yhteistyön 
kannalta. Mikäli tiedotukset ovat todenperäisiä ja taantu
muksellisesta tendenssimäisyydestä vapaita, ne todella edis
tävät epäilemättä kansakuntien ystävällisten keskinäissuh
teiden kehitystä. Entä jos ne ovat valheellisia ja tendens
simäisiä? Jos ne tähtäävät suoranaisesti kansainvälisen 
yhteistyön häiritsemiseen? Mikä silloin neuvoksi?

Kuinka voidaan tiedotustoiminnan vapaudesta käydyssä 
vakavassa sananvaihdossa sivuuttaa vaitiololla kysymys: 
mikä takaa, että käytännössä vältytään erittäin vahingolli
selta vääristelyltä kansainvälisen tiedotustoiminnan alalla? 
Pyrkiväthän sellaisetkin henkilöt, joiden jo asemansa 
vuoksi täytyy olla tietoisia eräiden lehdistön edustajien ja 
uutistoimistojen harjoittamasta mainitunlaisesta vahingol
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lisesta toiminnasta, selittämään julkisissa lausunnoissaan, 
etteivät nuo »tiedottajat» muka muuta teekään kuin etsi
vät kaikkialla silkkaa totuutta. He sanovat esimerkiksi, 
että kaikkien maiden tavalliset ihmiset kaipaavat riippu
mattomia uutistiedotuksia, joita »asian vaatiman koulutuk
sen» saaneet lehtimiehet hankkivat. Niin, koulutus on tie
tenkin tarpeen kaikissa ammateissa. Mutta mikä takaa sen, 
ettei joku ammattikoulutuksen saanut kirjeenvaihtaja lä
hetä väärennettyjä tiedotuksia tietäessään työnantajan 
odottavan häneltä tendenssimäisiä uutisia, vaikka tosita
pahtumat eivät anna hänelle aineistoa sellaisiin uutisiin? 
Eikö kokemus osoita, että monet lehdet ja uutistoimistot 
levittävät kernaasti noita ilmeisen valheellisia uutisia aiko
mattakaan tarkistaa niitä?

Minkä vuoksi englantilaiset ja amerikkalaiset »kansain
välisen lehdistövapauden» julistajat ovat tähän saakka 
karttaneet itsepintaisesti ongelman tämän puolen käsitte
lyä? Voivatko he luottaa siihen, ettei yleinen mielipide 
kiinnitä huomiota tapauksiin, joissa lukijoita on harhau
tettu karkeasti valheellisilla tiedotuksilla? Sellaisia tapauk
sia on viime aikoina ollut hyvin paljon. Olemme jo esittä
neet konkreettisia esimerkkejä ulkomaisen lehdistön jul
kaisemista tekaistuista jutuista, jotka ovat olleet kaikki 
sen laatuisia, ettei niiden vaikuttimina voida pitää muuta 
kuin pyrkimystä tehdä tyhjäksi Yhdistyneiden Kansakun
tien rauhanomainen, yksimielinen yhteistoiminta. Meidän 
on tarkasteltava vielä useita samantapaisia esimerkkejä, 
koska tämä kysymys on erittäin tärkeä.

Niinpä amerikkalainen »Daily Mirror» lehti julkaisi 
valheellisen väitteen, että Neuvostoliiton ja Ranskan väli
sessä avunantosopimuksessa muka on »salainen artikla», 
jossa hyväksytään ranskalaisten toimintavapaus lännessä 
ja Neuvostoliiton toimintavapaus idässä. On helppo käsit
tää, että moisen keksinnön levittämisellä saattoi olla vain 
aivan tietty tarkoitus: herättää Amerikassa ja Englannissa 
epäluuloja Neuvostoliittoa ja  Ranskaa kohtaan.

Meille voidaan vastata, että on turha odottaakaan sel
laisen lehden kuin hearstilaisen »Daily Mirrorin» kuvaavan 
tapahtumia totuudellisesti, eihän se ole solidi poliittinen sa
nomalehti. Olkoon niin, ottakaamme siinä tapauksessa toi
nen esimerkki, sellainen solidi lehti kuin »New York He
rald Tribune». Tämä lehti julkaisi elokuun 15. pnä 1945 
Columbia Broadcasting Companyn Lontoon-kirjeenvaihtajan
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Murrow’n perättömän uutisen, että Neuvostoliiton virallisissa 
piireissä ollaan muka sillä kannalla, että liittoutuneiden 
Japanin miehitysjoukkojen ylipäälliköksi on nimitettävä 
Punaisen Armeijan edustaja ja että neuvostohallitus oli 
muka esittänyt tämän vaatimuksen Amerikan hallitukselle. 
Eikö tuo kirjeenvaihtaja tosiaankaan ymmärtänyt sepus
tuksensa vahingoittavan Amerikan kansan ja neuvostokan
san ystävyyssuhteita? Tietysti hän ymmärsi sen vallan hy
vin. Ei kai hän suotta ole saanut »asian vaatimaa koulu
tusta». Mutta miten on selitettävissä, ettei solidi sanoma
lehti käsittänyt sitä tai jos käsittikin, niin jostain syystä 
katsoi silti tarpeelliseksi ampua tuon myrkkynuolen?

Seuraava esimerkki. Jotkut erittäin sukkelat ranskalai
sen uutistoimiston Agence d’Edition et de Pressen nimissä 
toimivat veijarit tekaisivat hiljattain sensaatiojutun esittäen 
siinä ohjeet, jotka Yhdistyneiden Kansakuntien Järjestön 
valmistelevan komitean työhön osallistuva Neuvostoliiton 
lähettiläs A. Gromyko oli muka saanut Lontooseen. Keksit
tyjen ohjeiden joukossa lueteltiin sellaisia kuin että on vas
tustettava ehdotuksia »kolmen suuren» tapaamisesta, vaa
dittava Saksan miehityksen lopettamista vuoden 1949 tam
mikuun 1. päivään mennessä, vaadittava muodostamaan 
Kaukoidässä valvontakomissio Saksan valvontaneuvoston 
esikuvan mukaan jne., kaikkiaan kahdeksan alusta loppuun 
keksittyä pykälää. Jokainen käsittää, että tekaisemalla tuon 
perättömän jutun ja levittämällä sitä mainittu uutistoimisto 
pyrki pahentamaan kansainvälistä ilmapiiriä ja  mm. kol
men suurvallan keskinäisiä suhteita. Mutta juuri tuo ruma 
pyrkimys oli siinä määrin mieleen eräille Ranskan lehdille 
(»Paris Matin’lle» ym.), että ne julkaisivat marraskuun 
30. pnä 1945 ilman mitään omantunnonvaivoja tämän sel
västi parjausluontoisen sepustuksen.

Puolan kysymyksestä taantumukselliset lehdet levittivät 
jo sodan aikana niin paljon taruja, että niiden on ollut 
viime aikoina vaikea löytää mitään uutta valehtelun ai
hetta. Mutta pakko tekee parjaajasta kekseliään, ja niinpä 
Associated Pressin Varsovan-kirjeenvaihtaja Allen ilmoitti 
lokakuun 17. pnä 1945, että »Punainen Armeija on toista
miseen miehittänyt Puolan». Hra Cooperin tietotoimisto 
levitti tätä ilkeämielistä perättömyyttä ympäri maailmaa. 
Erikoisen innokkaasti sitä levittivät ja paisuttelivat muu
tamat pariisilaislehdet. Dominique Prado kirjoitti »L’Au- 
rore’issa» lokakuun 18. pnä seuraavaa:
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»Puolasta, joka on tähän asti ollut kuviteltu valtio, tuli 
eilen tosiasiallisesti sosialistinen neuvostotasavalta. Punai
nen lippu on liehunut eilisestä saakka Varsovan, Krakovan 
ja 15 muun kaupungin yllä...»

Charles Dumas myötäili häntä Ranskan sosialistisen 
puolueen pää-äänenkannattajassa vakuuttaen, että »kysy
myksessä on Punaisen Armeijan toimeenpanema Puolan 
tärkeimpien maaseutukaupunkien miehitys...»

Muutaman päivän kuluttua parjaajat jättivät jo vaite- 
liaasti rauhaan tämän »Puolan toiskertaisesta miehityk
sestä» levittämänsä suurvalheen ja ryhtyivät sepittelemään 
tavanomaisia pikkuvalheita, esim. sellaisia, että Neuvosto
liitto konfiskoi Puolassa UNRRA :n tavaroita, ryöstää maa
taloutta, vie maasta karjaa jne. Loputon valehtelu kylläs
tytti »Chicago Sun» lehden rehellistä Puolan-kirjeenvaih- 
tajaa Brantia siinä määrin, että hän tunnusti marraskuun 
17. pnä avoimesti:

»Näitä syytöksiä toistetaan vain Puolan ulkopuolella. 
Kiihkeimmätkään Neuvostoliiton arvostelijat eivät esitä 
moisia syytöksiä Puolassa. Nämä valheet ovat erittäin vaa
rallisia, koska puolalaiset joutuvat näkemään nälkää, jos 
UNRRA lopettaa elintarviketoimituksensa Puolaan tai su
pistaa niitä.»

Pelko, jonka Brant tässä ilmaisee, on täysin luonnol
linen, varsinkin kun otetaan huomioon Amerikan Yhdys
valtojen edustajakamarin tunnettu päätös, joka kieltää 
käyttämästä UNRRA :n varantoja maissa, joissa Amerikan 
lehdistön edustajilla ei ole rajottamatonta toimintava
pautta.

Aikakauslehtemme lukijat varmaankin muistavat, että 
Associated Pressin johtaja Cooper puhuu mielellään erikoi
sesta amerikkalaisesta lehdistövapauskäsityksestä erotuk
seksi neuvostoliittolaisesta. On kuitenkin vaikea olettaa, 
että amerikkalainen käsitys lehdistövapaudesta edellyttäisi 
myös parjaamisvapautta. Kieltäydymme kerta kaikkiaan 
uskomasta, että amerikkalaiset todella puoltavat sellaista 
lehdistövapauden väärinkäyttöä. Moisella kannalla ovat 
nähtävästi vain hra Cooper ja hänen hengenheimolaisensa. 
Juuri he vaativat kontrolloimatonta toimintavapautta Puo
lassa, mutta kun heidän edustajansa kävivät tuossa maassa, 
Associated Pressin asiakkaat kautta maailman alkoivat 
saada Varsovasta sentapaisia »uutisia» kuin tekaistut jutut, 
että »Punainen Armeija on toistamiseen miehittänyt Puo
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lan» jne. He vaativat kontrolloimatonta toimintavapautta 
myös Balkanin maissa, mutta kun heidän edustajansa saa
puivat Balkanille, tapahtui mm. seuraavaa.

Associated Press välitti lokakuun 22. pnä 1945 Sofian- 
kirjeenvaihtajansa valheellisen tiedotuksen neuvostojouk
kojen suurista sotaharjoituksista, joita on muka pidetty 
Bulgarian ja Turkin rajaseudulla. Siellä ei tietenkään ole 
ollut mitään sotaharjoituksia, mutta Associated Pressin 
ovelaa väärennöstä levitettiin »luotettavana uutisena» mil
joonille lukijoille Euroopassa, Amerikassa ja Australiassa 
ja se antoi monille lehdille aiheen kommentoida huolestu
neesti luuloteltua Turkin-vastaista »Neuvostoliiton hyök
käyksen» uhkaa...

Eikö ole selvää, että tuollaiset valheet ja parjaukset 
saattavat osoittautua paljon tehokkaammaksi ja vaaralli
semmaksi kansainvälisen ilmapiirin myrkyttämisen keinok
si kuin suoranainen yllytys uuteen sotaan? Kansathan suh
tautuvat uuteen sotaan nykyään kielteisemmin kuin kos
kaan ennen ja niitä kuohuttavat moiset Amerikan fasismi- 
henkisen lehdistön ja eräiden Englannin katolisten lehtien 
rikolliset kehotukset. Kun tunnettu Yalcin kehottaa anglo
sakseja pudottamaan atomipommeja Balkanin kansojen 
niskaan tai kun englantilainen fasistikenraali Fuller kirjoit
taa, että »sota on olennaisen tarpeellinen sivilisaation ter
veyden kannalta» ja sen vuoksi »vihollinen on luotava, ellei 
sitä ole olemassa», laajat kansalaispiirit kääntävät heille 
epäilemättä selkänsä kuin pirun riivaamille. Harkitsevam- 
mat imperialistisen politiikan ajajat eivät sen vuoksi me
nettele nykyään sillä tavoin, vaan pyrkivät toistaiseksi 
kaikenlaisia kiertoteitä käyttäen horjuttamaan sodan aika
na muodostunutta rauhantahtoisten kansakuntien yhtenäi
syyttä ja muokkaamaan askel askelelta maaperää otollisek
si kansainvälisten selkkausten puhkeamiselle.

Tämä on pidettävä mielessä, jos tahdotaan käsittää, 
mikä salattu poliittinen tarkoitus on niillä ovelasti puno
tuilla »uutis»-sepustuksilla, joihin pysyvän rauhan hor
juttajat nykyään toiminnassaan turvautuvat. He eivät ka
joa sanallakaan rauhan aatteeseen, vaan tekeytyvät täysin 
»objektiivisiksi tarkkailijoiksi»; näyttää siltä kuin he eivät 
yllyttäisi ketään toisia vastaan, vaan yksinkertaisesti »in
formoisivat» yleistä mielipidettä. Tietty osa heidän levittä- 
mistään »tiedotuksista» osoittautuu kuitenkin valheelli
seksi, mutta ei tarkoituksettoman valheelliseksi, vaan po
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liittisesti kyllästetyksi parjaukseksi, joka tehoaa herkkäus
koiseen yleisöön voimakkaammin kuin mikään yllytys.

Sanotunlaisten valheellisten tietojen taitavimmat levit
täjät pyrkivät aina yhdistämään päivän parjausjuttunsa 
niihin ajankohtaisiin ongelmiin, jotka sillä hetkellä kiin
nostavat yleisöä eniten. Tässä suhteessa on kuvaavaa, että 
viime aikoina on ilmaantunut jopa sellainen poliittisen par
jauksen alalaji kuin erityinen atomikysymyksiä koskeva 
parjaus. Esim. amerikkalainen »Washington Post» julkaisi 
syyskuun alussa tekaistun uutisen, jossa sanottiin, että 
muka neuvostohallituksen käskystä oli kolme vuotta sitten 
ostettu Kanadan uraanikaivosten osakkeita, minkä joh
dosta Kanadan hallitus kansallisti nuo kaivokset. Ranska
lainen »Epoque» taas tiesi kertoa marraskuun 16. pnä, että 
kuuluisa ranskalainen ydinfyysikko Joliot-Curie oli muka 
»matkustanut Moskovaan venäläisellä lentokoneella Venä
jän hallituksen kutsumana». »Matkaa seurataan tarkasti 
niin Lontoossa kuin Washingtonissakin...» kuiskutteli 
lehti merkitsevästi. Ranskan opetusministeriön täytyi il
moittaa julkisesti, että vastoin »ehdottoman luotettavasta 
lähteestä» saatua »Epoque» lehden tietoa Joliot-Curie ei 
ollut matkustanut mihinkään.

Edellä esitettyjen tosiasioiden perusteella voidaan kat
soa todistetuksi, että osa kansainvälisen tiedotustoiminnan 
alalla työskentelevistä lehtiyritysten ja suurimpien uutis
toimistojen edustajista levittää rikollisia parjausjuttuja, 
jotka on tähdätty toisaalta erinäisten valtioiden ja kan
sojen turvallisuutta ja toisaalta yleisen rauhan turvaamista 
vastaan. Kansainväliset poliittiset parjaajat ovat ennen 
kaikkea syypäitä juuri siihen.

Jos taas tarkastellaan, mihin maihin kansainväliset par
jaajat kohdistavat useimmiten tulensa, voidaan todeta ku
vaava yhteensattuma: kysymyksessä ovat samat maat, joita 
vastaan myös »kansainvälisen lehdistövapauden» tunnuk
sin käyty lehdistökampanja on suunnattu. Ne eivät ole sel
laisia valtiojärjestelmältään taantumuksellisia ja fasistisia 
maita kuin Espanja, Portugali ym., joissa ulkomaisten kir
jeenvaihtajien toiminta on viranomaisten tiukassa valvon
nassa. Ei ole kuultu, että Englannin ja Amerikan taantu
muksellinen lehdistö olisi vaatinut virallista sekaantumista 
sanottujen maiden asioihin hankkiakseen englantilaisille ja 
amerikkalaisille kirjeenvaihtajille erikoisia etuisuuksia. Ei, 
lehtipääoman englantilais-amerikkalaisten kuninkaiden

329



kampanjan koko tulivoima keskitetään Neuvostoliittoa ja 
niitä demokratian maita vastaan, jotka neuvostojoukot ovat 
vapauttaneet hitleriläisyyden ikeestä. Niitä vastaan käyte
tään myös poliittisen parjauksen pommeja, jotka järkyttä
vät pysyvään rauhaan ja  kansainväliseen turvallisuuteen 
tähtäävän kansojen yhteistoiminnan perustuksia.

Saattavatko demokraattiset yhteiskuntapiirit sietää tuol
laista kansojen kohtaloista piittaamattoman rosvolehdistön 
»toimintavapautta»? Eikö ole jo aika vaatia lainsäädännöl
lisiä takeita niiden pahantekijäin taltuttamiseksi, jotka po
liittista parjausta myrkkyaseenaan käyttäen taistelevat leh
distössä muita kansoja ja rauhantahtoisten kansakuntien 
kansainvälistä yhteistoimintaa vastaan?

Pitäähän tälläkin alalla ottaa varteen se katkera koke
mus, joka kuuluu melko läheiseen menneisyyteen, erikoi
sesti siihen kauteen, jolloin fasistihyökkääjät valmistelivat 
voimaperäisesti toista maailmansotaa. Eivätkö he käydes
sään poliittista kamppailua kollektiivisen turvallisuuden 
suojaksi tarkoitettua yhteisrintamahanketta vastaan käyt
täneet alituisesti hyväkseen Englannin, Ranskan, Amerikan 
ja useiden muiden maiden taantumuslehdistön palveluksia? 
Ei riitä, että muistetaan vain, mikä vastuu Chamberlainin 
ja Daladierin hallituksille lankeaa fasistihyökkääjien suun
nitelmien ja menestyksen auttamisesta. Onhan tosiasia, että 
pääosaa Englannin, Ranskan ja Amerikan yleisen mielipi
teen muokkauksessa Munchenin sopimuksen hengessä esit
tivät tuolloin lehdistön ja suurten tietotoimistojen taantu
mukselliset edustajat. He harhauttivat kansalaispiirejä rau
hoittavilla tiedotuksillaan, sentapaisina kuin »Hitler kan
nattaa rauhaa». He levittivät loppumattomiin erilaisina ver
sioina parjausjuttuja »Venäjän hyökkäyssuunnitelmista». 
Ja esim. R a n sk an  kansanrintaman kehotuksen Saksan pyr
kimyksien vastustamiseen nuo samat herrat selittivät par- 
jauksellisesti »sodanlietsojien» hankkeeksi.

Tällainen ammattimaisten valheenlevittäjien harjoitta
ma tendenssimäinen yleisen mielipiteen muokkaus lamautti 
tuolloin huomattavassa määrin Länsi-Euroopan demokraat
tisten piirien aktiivisuuden taistelussa rauhan säilyttämi
seksi. Se maksoi Euroopan kansoille liian paljon, niin pal
jon, ettei voida sallia moisen historian toistumista vielä ker
ran.

Mutta jos kerran paha on käynyt sietämättömäksi, on 
jo aika keksiä jokin tehokas keino sen poistamiseksi.
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IV. ÄLKÄÄ KIELTÄYTYKÖ VASTUUSTA,
JOS TAHDOTTE VAPAUTTA

Millaiset keinot ovat yleensä mahdollisia eri maiden 
erinäisten lehtien tai tietotoimistojen rikollisten tiedotus
toimien ehkäisemiseksi?

Lordi Cecil puhui kerran Kansainliitossa, että olisi toi
vottavaa saada aikaan lehtien yhteistoiminta »niin rauhaa 
suo jäävien toimenpiteiden kannattamisessa kuin myös val
heellisten ja vahingollisten tiedotusten ehkäisyssä». Hän ei 
kuitenkaan maininnut sanallakaan, miten voidaan sellai
seen yhteistoimintaan saada mukaan lehdet, jotka eivät 
millään muotoa halua yhteistoimintaa tässä tarkoituksessa. 
Sehän on suunnilleen yhtä mahdotonta kuin kahden kalju- 
pään sitominen yhteen tukastaan. Sen vuoksi kukaan ei il
meisesti ottanut vakavalta kannalta lordi Cecilin naiivia 
ehdotusta. Minkä vuoksi harjoitetaan joutavaa itsepetosta?

Toinen keino, jota väliin mainostetaan Amerikassa, on 
»sanomalehtimiesetiikan sääntöjen» laadinta. Esim. Rans
kan lehdistön Yhdysvaltojen toimiston johtaja R. Valeur 
kehotti sodan aikana Amerikan sanomalehtikustantajien 
yhdistystä »laatimaan lehtimiesetiikan säännöt». Eikö hän 
tosiaan tiennyt, että joutilaat henkilöt ovat Amerikassa 
laatineet jo monesti moisia sääntöjä ja kaikki ovat hymyil- 
leet niille? Tuskinpa edes Hearst tahi McCormick ovat kos
kaan kieltäytyneet vannomasta uskollisuutta »etiikan sään
nöille». Kuitenkin juuri tämä seikka todistaa selvästi, että 
»etiikan säännöt» ovat käytännössä muuttuneet nopeasti 
itsepetoksen keinosta toisten pettämisen keinoksi.

Kolmas mahdollinen keino on sensuuri. Voidaanko sitä 
pitää kelvollisena kansainvälisten »uutistenhankkijain» ri
kollisten puuhien ehkäisemisen keinona? Ei voida. Miksi 
ei voida? Jo yksin sen vuoksi, että erilaisten valtioiden jär
jestelmässä ei voi olla yhtenäistä kansainvälistä sensuuria. 
Sensuuri esittää negatiivista osaa jopa erillistenkin valtioi
den puitteissa niissä tapauksissa, kun kyseisissä valtioissa 
on vallalla taantumuksellinen tai vanhoillinen järjestelmä.

Todellisen demokratian kannalta katsoen ei silti voida 
tuomita kaikkinaista sensuuria. Siten menettelevät ainoas
taan ne valedemokraatit, jotka pyrkivät hämäämään sen
suurin kahden päälajin välisen poliittisen peruseroavuuden. 
Eri asia on taantumuksellisen järjestelmän aikainen sen
suuri; se on tähdätty kansan demokraattisia pyrkimyksiä
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vastaan ja  on sen vuoksi tuomitsemisen arvoinen. Eri asia 
on edistyksellisen, demokraattisen järjestelmän aikainen 
sensuuri, joka on tähdätty fasistimielisten kansanvihollisten 
valheellista agitaatiota vastaan; se on tietyissä olosuhteissa 
välttämätön ja  hyödyllinen demokratian puolustamisen 
kannalta. Lehtialan liikemiehet tuomitsevat »kaikkinaisen» 
hallituksen toimesta harjoitetun lehdistön valvonnan ja sa- 
laavat samalla huolellisesti sen tosiasian, että he itse — kus
tantajat ja  heidän edusmiehensä toimituksissa — ovat saat
taneet lehtensä kaikin puolin yksityisvalvontaansa, joka ta
vallisesti ei ole yhtään parempaa kuin taantumuksellinen 
hallituksen valvonta.

Paras kaikista mahdollisista lehdistön valvontamuodois
ta porvarillisissa maissa olisi epäilemättä hyvin järjestetty 
demokraattisten kansalaisjärjestöjen harjoittama valvonta. 
Mutta niin kauan kuin edistysmielisillä, demokraattisilla 
järjestöillä ei vielä ole huomattavaa vaikutusta lehdistöön 
suurimmassa osassa maailmaa ja  niin kauan kuin yksityis
omistajien vaikutusvaltaiset lehdet levittävät kaikenlaisia 
myrkyllisiä, rauhanasiaa ja  kansojen yhteistoimintaa va
hingoittavia parjausjuttuja, kaikilla edistysmielisillä demo
kratian mailla ja  ennen kaikkea meidän neuvostomaallam
me on täysi oikeus ja  kaikki perusteet suojata sensuurisuo- 
dattimella juomavesisäiliömme tuollaiselta vahingolliselta 
lialta.

Mutta ellei kansainvälisessä mitassa voida saattaa voi
maan demokraattistakaan sensuuria, niin eikö ole mitään 
muuta keinoa ehkäistä ainakin tärkeimmät kansainvälis
ten valheenlevittäjäin hyökkäilyt yleistä rauhaa ja  rauhan
tahtoisten kansojen turvallisuutta vastaan? Mielestäni sel
laisena keinona voisi olla rikosoikeudellisen vastuun säätä
minen moisista hyökkäilyistä. Tarpeettomien vaikeuksien 
välttämiseksi olisi kansainväliseltä kannalta vaarallisten 
juridisesti rangaistavien lehtirikosten määrä rajoitettava 
nähdäkseni minimiin, esim. vain seuraavaan kahteen:

a) järjestelmällinen sotakiihotus;
b) minkä tahansa rauhantahtoisen valtion poliittinen 

parjaaminen, so. ilmeisen valheellisten, tekaistujen juttujen 
levittäminen mainitunlaisen valtion toimenpiteistä.

Suurvaltojen keskinäisen sopimuksen perusteella on nyt 
jo ryhdytty panemaan syytteeseen sodan alkuunpanijoita. 
Se antaa aihetta toivoa, että ylen riehaantuneet fasistimieli- 
set lehdetkin voidaan saattaa oikeudelliseen vastuuseen jär-
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jestelmällisestä sotakiihotuksesta. Ainahan sellainen kiiho
tus lehdistön avulla on ollut sodan sytyttäjien tärkeimpiä 
menetelmiä maaperän poliittisessa muokkauksessa hyök
käystä varten.

Kuten tiedetään, useimmissa maissa rangaistaan lain 
mukaan yksilön kunnianloukkauksesta, jos se horjuttaa yh
teiskunnan luottamusta henkilöön. Mutta eikö ole tuhat 
kertaa tärkeämpää pyrkiä ehkäisemään minkä hyvänsä 
rauhantahtoisen kansan tai valtion parjaus? Sitähän vaati
vat kokonaisten kansakuntien kunnian ja turvallisuuden 
edut sekä samalla kaikkien kansakuntien yhteinen etu — 
huoli kansainvälisen rauhan turvaamisesta ja  lujittamisesta.

Tällä haavaa, kun kysymys asetetaan toistaiseksi vain 
periaatteelliselta kannalta, on tietenkin tarpeetonta ryhtyä 
erittelemään sen yhteydessä herääviä kansainvälisen oikeu
den ja lainkäytön edistyksellistä kehitystä koskevia juridi
sia ongelmia. Mutta nyt voidaan puhua ainakin vastaavien 
juttujen siirtämisestä erityisen kansainvälisen sopimuksen 
perusteella toimivan kansainvälisen oikeuselimen käsitel
täväksi. Koska on otettava lukuun sekin mahdollisuus, et
teivät monet valtiot vaikutusvaltaisen lehdistön ankaran 
vastustuksen vuoksi suostu helposti jättämään kaikkia 
mainitunlaisia asioita pakollisessa järjestyksessä kansain
välisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, on aluksi ehkä rajoi
tuttava vain antamaan kansainväliselle tuomioistuimelle 
valtuudet käsitellä pelkästään niiden lehtien ja  tietotoimis
tojen edustajia vastaan esitettyjä syytöksiä, jotka vaati
vat oikeutta toimia kontrolloimattomasti muissa maissa.

Mitä periaatteellisia väitteitä voitaisiin esittää sitä vas
taan, että säädetään vastuu pahimmanlaatuisista kansain
välisen lehjdistövapauden väärinkäytöksistä? Eihän siinä 
ole merkkiäkään mistään poliittisen arvosteluvapauden tu
kahduttamisesta. Siinä suhteessa saa olla ihan rauhassa 
myös hra Cummings, joka englantilaisessa »News Chroni- 
cle» lehdessä puoltaa varsin korotetussa äänilajissa »oikeut
ta arvostella lehdistössä jokaista hallitusta». Tehkää hyvin 
ja arvostelkaa, herrat! Mutta varokaa parjaamasta, so. le
vittämästä ilmeisen valheellisia juttuja muista valtioista ja 
niiden hallituksista. Minä kehotan nostamaan syytteen vain 
sellaisesta parjauksesta enkä suinkaan arvostelusta. Ja kun 
Cummings lausuu pöyhkeästi, että »läntisissä demokratiois
sa me emme salli hallituksen ratkaista, mikä on pahansuo
paa ja  mikä ei», me itäisten demokratioiden väki voimme
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sävyisään tapaamme vastata: kuten haluatte, herrat, rat
kaiskoon ehdottoman puolueeton kansainvälinen tuomiois
tuin, ovatko tekonne hyvän- vai pahansuopia.

Associated Pressin johtaja K. Cooper vaatii, kuten tun
nettua, kansainvälisiä sopimuksia, joiden perusteella ul
komaisille kirjeenvaihtajille myönnetään diplomaattiset 
etuoikeudet ja täydellinen toimintavapaus, oikeus käyttää 
kaikkialla kaikkia tietoliikennevälineitä alhaisen tariffin 
mukaan jne. Jopa United Pressin johtajakin hra Baillie 
vastustaa niin pitkälle meneviä vaatimuksia ja arvelee Coo
perin kadottaneen todellisuudentajun. Sekaantumatta tuo
hon amerikkalaisten kiistaan tahtoisimme silti kysyä hra 
Cooperilta, että jos Euroopan maissa taataan informaatio- 
vapaus, niin onko hän puolestaan valmis alistumaan kan
sainvälisen tuomioistuimen tuomiovaltaan, jos hänen tieto- 
toimistoaan syytetään perustellusti jonkin rauhantahtoisen 
valtion parjauksesta. Onko hän valmis siihen vai ei? Jos 
on, niin voimme vain toivoa, että tuomioistuin tulee ole
maan oikeudenmukainen ja kyllin ankara.

Tosin pelkään pahoin, ettei hra Cooper myönnä va
paaehtoisesti välttämättömäksi kansainvälisen rikosoikeu
dellisen vastuun säätämistä poliittisesta parjauksesta, vaan 
sanoo tämänkin ehdotuksen »uhkaavan lehdistön vapautta». 
Vastahan hän hiljattain väitti, että jopa Amerikankin halli
tus, joka oli nostanut syytteen Associated Pressin tietotoi
mistoa vastaan tiedotustoiminnan laittomasta monopolisoin- 
nista, »uhkaa lehdistön vapautta». Cooper kuuluu nähtä
västi niiden liikemiesten ryhmään, jotka pyrkivät saamaan 
kaikki tulot liikeyrityksestä haluamatta ottaa itselleen mi
tään vastuuta riskistä tai veloista...

Mutta juuri se onkin väärin. Varsinkin lehti- ja  tiedo
tustoiminnassa on paikallaan pitää kiinni siitä ehdottoman 
oikeudenmukaisesta periaatteesta, että jos tahdotte etui
suuksia, niin ottakaa myös vastuu! Jos tahdotte vapautta, 
vastatkaa myös vapauden väärinkäytöstä! Ja  vastuun ovat 
velvolliset kantamaan tietysti ennen kaikkea lehti- ja  tie- 
dotusyritysten johtajat ja  omistajat eivätkä yksinomaan 
kirjeenvaihtajat. Saatettakoon voimaan alhaiset lennätin- 
tariffit, kunhan vain säädetään ankara edesvastuu poliitti
sesta parjauksesta ja järjestelmällisestä sotakiihotuksesta.

Mitä tulee hra ChanceUorin lausuntoon, että hänen joh
tamansa Reuterin tietotoimisto on »kansainvälisen tava
ran» eikä »englantilaisten uutisten hankkija», niin sen joh-
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dosta haluaisimme huomauttaa, ettei kukaan nähdäksem
me kaipaa moista omasta kansakunnasta luopumista. Eikö
hän hra Chaneellorin olisi parasta esiintyä avoimesti tun
nettuna englantilaisen tavaran, mutta ei senlaatuisen tava
ran hankkijana kuin oli sensaatiouutinen »miljoonan sak
salaisten karkottamisesta neuvostojoukkojen miehitysvyö- 
hykkeeltä». Voihan mies olla kunnon englantilainen ja sa
manaikaisesti kunnioittaa toisten jaloa pyrkimystä, joka 
on Krimin konferenssin julkilausumassa luonnehdittu aivan 
oikein »ihmiskunnan korkeimmaksi pyrkimykseksi», pyr
kimykseksi kestävään ja  pitkäaikaiseen rauhaan.

Artikkeli on julkaistu nimimerkillä 
N. Baltiiski v. 1946 »Novoje Vremja» 
aikakauslehden 13. ja 14. n:ossa
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



MITÄ HITLERIN SUOMALAISTEN APURIEN 
OIKEUSJUTTU ON TUONUT PÄIVÄNVALOON*

Suomalaisten pääsotarikollisten oikeusjuttu on venynyt 
edeten nitisten ja  natisten, välillä pysähdellen, mutta nyt 
se kaikesta päättäen lähenee loppuaan.

Syytetyt, Suomen hallituksen kahdeksan entistä jäsentä, 
ovat yrittäneet kaikin tavoin peittää jälkiään, hävittää kom
promettoivia asiakirjoja, salata pimeitä töitään koskevan 
totuuden. Mutta siitä kaikesta huolimatta on oikeuden
käynnissä paljastunut sellainen tosiasiain ketju, joka on 
enemmänkin kuin tarpeeksi luja sitomaan syytetyt historian 
häpeäpaaluun ja perustelemaan heidän ansaitsemansa an
karan tuomion.

Ennen kaikkea paljastui kuva niistä saksalais-suomalai- 
sista salajuonista, joiden avulla Suomi vedettiin sotaseikkai- 
luun fasistisen Saksan puolella.

SUOMALAIS-SAKS ALAISEN HYÖKKÄYKSEN 
SALAISET VALMISTELUT

Kuten tunnettua ovat Suomen taantumukselliset halli
tusmiehet vakuuttaneet koko ajan, että heillä ei ollut ennen 
sotaa mitään salaisia sopimuksia saksalaisten kanssa, että 
he olivat kunnioittaneet kansainvälisiä sopimuksia, eivät ol
leet valmistaneet mitään hyökkäyssotaa ja joutuivat kesällä

* Syytteeseen oli pantu presidentti Ryti, pääministerit Rangell ja 
Linkomies, ministeri Tanner ym., kaikkiaan kahdeksan Suomen halli
tuksen jäsentä. — Toim. huom.
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1941 Hitlerin Saksan puolelle muka vastoin tahtoaan, Neu
vostoliiton ollessa syypää, ja että Suomi sitten kävi muka 
vain omaa »erillistä puolustussotaansa». Tämän selityksen 
valheellisuus oli jo sodan aikana ilmeinen kaikille tarkkai
lijoille, jotka eivät antaneet vetää itseään nenästä, mutta 
siihen aikaan suomalaisten sotarikollisten onnistui pitää sa
lassa sotavalmistelujaan koskevat tosiasiat. Nyt ovat monet 
salaisuudet jo nousseet päivänvaloon ja on selvinnyt, että 
suomalaiset ja  saksalaiset vallanpitäjät suorittivat jo vuo
den 1940 jälkipuoliskolla ja 1941 alkupuoliskolla koko jou
kon yhteisiä toimenpiteitä, joilla oli selvä sotilaallisen sala
liiton luonne. Salaisten sotilaallisten neuvottelujen ja sopi
musten menetelmä oli heille, paitsi lyhin päämäärään — 
yhteiseen sotaan — johtava tie, myös sotilaspoliittisen kon- 
spiraation kannalta mukavin: kaikki keskinäiset sopi
mukset saatettiin tehdä oman koplan ahtaassa piirissä 
ja suorittaa käytännössä sodan valmistelua salaa, asettaen 
Suomen kansan, eduskunnan jäsenten enemmistön ja  vie
läpä eräät hallituksen jäsenetkin tapahtuneiden tosiasiain 
eteen.

Syytekirjelmän ja oikeudelle esitettyjen asiakirjojen 
mukaan suomalais-saksalainen sotilaallinen salaliitto ke
hittyi seuraavalla tavalla.

Elokuun 18. pnä 1940 Berliinistä saapui Suomeen Görin- 
gin emissaari eversti Veltjens muka ottamaan Suomen sota
voimien ylijohdolta selvää saksalaisten joukkojen »kautta
kuljetusten» mahdollisuudesta. Suomen Berliinin-lähettilään 
Kivimäen suosituskirjeessä, joka Veltjensillä oli mukanaan, 
lausuttiin, että Veltjensin esittämiin suunnitelmiin myönty
misestä on ilmoitettava Berliiniin salasähkeellä, joka sisäl
tää vain yhden sanan: »Kyllä». Niin tehtiinkin. Syyskuun 
12. pnä tehtiin tarkoin salassa ensimmäinen »kauttakulku- 
sopimus» ja  jo syyskuun 21. pnä Vaasan satamaan ilmestyi
vät ensimmäiset saksalaisia joukkoja ja  aseita kuljettavat 
alukset. Seuraavana päivänä Kivimäki allekirjoitti Berlii
nissä lopullisen Suomen ja Saksan välisen »kauttakulkuso- 
pimuksen». Vasta sen jälkeen, syyskuun 24. pnä, pidettiin 
tarpeellisena ilmoittaa siitä asiasta tietämättömille Suomen 
hallituksen jäsenille.

Jos todella olisi ollut kysymys vain Suomen ja Norjan 
kautta tapahtuvista kuljetuksista, niin minkä vuoksi olisi 
tarvittu sellaista tosi vehkeilijäin salaliittoa? Todellisuudessa 
oli kysymys kuitenkin muusta. Niin saksalaiset kuin suo-
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malaisetkin yhteistä neuvostovastaista hyökkäystä hauto
neet vallanpitäjät tahtoivat muodostaa mahdollisimman no
peasti Pohjois-Suomeen saksalaisten sotilastukikohdan, 
mutta koska oli selvää, että ensimmäistenkään saksalaisten 
joukkojen ilmestyminen Suomen alueelle ei voinut jäädä 
huomaamatta, niin niiden todellisen tarkoituksen peittä
miseksi keksittiin viekas veruke — niiden »kauttakuljetus». 
Saksalaiset »kauttakulkujoukot» jäivät matkalla vieraan
varaiseen maahan ja  kiinnittyivät lujasti Pohjois-Suomen 
rautateiden solmukohtiin.

Tätä tosiasiaa ei kukaan suomalaisista sotarikollisista 
voi nyt kieltää, mutta he yrittävät pestä kätensä väittäen, 
etteivät muka »tienneet mitään» siitä, mitä saksalaiset puu
hasivat Suomen alueella. Kenenkään päähän ei kuulemma 
pälkähtänyt valvoa saksalaisten isännöimistä Suomessa. 
Ryti muka kuvitteli, että sellainen valvonta ei ollut halli
tuksen, vaan sotilasviranomaisten tehtävä.

Mutta »kauttakulkusopimukset» olivat vain suomalais- 
saksalaisen sotilaallisen salaliiton kehittymisen alustava 
vaihe. Seuraava vaihe alkoi vuoden 1940 joulukuussa, jol
loin Hitlerin päämajassa laadittiin perussuunnitelma, ns. 
Barbarossa-suunnitelma, Neuvostoliittoa vastaan tähdättyä 
hyökkäystä varten.

Hitlerin suomalaiset apurit luottivat vielä asiansa oikeu
dellisen käsittelyn alkaessa siihen, että Hitlerin päämajan 
uumenista ei missään tapauksessa tule julki mitään salai
suuksia. Sen vuoksi he kielsivät reippaasti rikostoveruuten- 
sa Hitlerin koplan kanssa Neuvostoliiton ja Saksan sotaa 
edeltäneellä kaudella. Mutta he pettyivät laskelmissaan. 
Niirnbergin oikeusjutun yhteydessä paljastui eräitä hitleri- 
läisten arkistojen salaisia asiakirjoja, jotka koskevat välittö
mästi myös suomalaisten sotasyyllisten asiaa.

Itse Barbarossa-suunnitelman kolmannessa kohdassa 
sanottiin, että Suomen piti suojata Norjasta siirrettävän 
saksalaisen Nord-ryhmän hyökkäystä ja sen jälkeen toimia 
yhdessä sen kanssa. Tätä koskevassa asiakirjassa ovat säily
neet allekirjoitukset: Jodi, Keitel, Hitler.

Barbarossa-suunnitelmaan liittyi merkintä, joka kuului:
»Suomen armeijan tehtävät: pikainen naamioitu liike

kannallepano. Osallistuminen hyökkäykseen Rovaniemen 
alueelta mikäli mahdollista valiojoukoin. Tähän tarkoituk
seen määrättävä 2 suomalaista divisioonaa (suuremmalle 
määrälle joukkoja ei ole tilaa). Hyökkäys Laatokan molem-
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min puolin Laatokan kanavalle ja Syvärille. Tähän tehtä
vään asetettava Suomen armeijan pääosa.»

Muutamia päiviä sen jälkeen, kun Hitler oli vahvistanut 
tämän suunnitelman, Saksan armeijan esikuntien päälliköt 
ja  myös Suomen armeijan esikuntapäällikkö kenraali Hein
richs kutsuttiin saksalaiseen Zossenin kaupunkiin, jossa 
hitleriläisten maavoimien yleisesikunnan päällikkö, kenraa
lieversti Halder vihki heidät Barbarossa-suunnitelman sa
laisuuksiin. Tämän jälkeen Saksan sotavoimien ylijohto 
antoi Norjassa olevien saksalaisten joukkojen esikunta
päällikön Buschenhagenin tehtäväksi ottaa yhteys Helsin
gissä olevaan Suomen yleisesikuntaan neuvottelujen käymi
seksi yhteisistä Neuvostoliittoa vastaan tähdätyistä sotatoi
mista. Yhdessä tämän Saksan asevoimien ylimmän johdon 
edustajan kanssa Suomessa laadittiin sitten Neuvostoliittoa 
vastaan tähdätyt saksalais-suomalaiset hyökkäyssuunnitel
mat kaikkine yksityiskohtineen. Siksi on ymmärrettävää, 
että kenraali Buschenhagenin todistuksella saattoi olla eri
koisen tärkeä merkitys sotasyyllisten Helsingin oikeuden
käynnille. Mutta syytetyt ja heidän asianajajansa pitivät 
häntä tuhoutuneena sodassa ja luottivat sen vuoksi täydel
lisesti hänen vaikenemiseensa. Mainittu saksalainen ken
raali osoittautui kuitenkin olevan elossa, ja ollessaan sota
vankina Neuvostoliitossa hän ilmoitti olevansa valmis kir
joittamaan yksityiskohtaisen todistajankertomuksen, joka 
sitten esitettiin oikeudelle Helsingissä. Sen lukeminen 
oikeudessa vaikutti, suomalaisen lehdistön lausunnon 
mukaan, kuin pommi tai joka tapauksessa kuin valora- 
ketti.

Kertomuksensa mukaan kenraali Buschenhagen saapui 
ensi kerran Helsinkiin helmikuun puolivälissä 1941. Jo saa- 
pumispäivänään hän sai yllätyksekseen Suomen hallituksel
ta Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurristin. Seuraavina 
päivinä Buschenhagen ja  hänen seurueessaan olleet saksa
laiset upseerit pohtivat Suomen yleisesikunnan johtajien 
(Heinrichsin, Airon ym.) kanssa Keski- ja  Pohjois-Suomes- 
ta Vienanmertä ja Murmanskia kohti suunnattavien sota
toimien operatiivisia mahdollisuuksia.

Näiden neuvottelujen yhteydessä Buschenhagen teki 
Norjassa olleiden saksalaisten joukkojen tiedustelupalvelun 
päällikön ja kahden Suomen yleisesikunnan everstin seuras
sa 10-päiväisen tutkimusmatkan Itä- ja  Pohjois-Suomen 
rajaseuduille. Matkaan osallistujat tutkivat joukkojen kes-
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kityksen ja sijoituksen kaikkia mahdollisuuksia Neuvosto
liittoon kohdistuvan hyökkäyksen varalta. Oslossa olleet 
saksalaisen yleisesikunnan miehet muokkasivat tämän tut
kimusmatkan tulokset jo maaliskuussa, ja  ne esitettiin ope- 
raatiosuunnitelman muodossa Saksan sotavoimien ylijoh
dolle. Tällä pohjalla syntyi Buschenhagenin todistuksen 
mukaan operaatiosuunnitelma, joka sai peitenimekseen Si
nikettu (Blaufuchs) ja käsitti hyökkäyssuunnitelman Kuu- 
samon-Rovaniemen-Petsamon alueelta Muurmannin radal
le. Kirkkoniemen-Petsamon alueen operaatiosuunnitelma 
sai nimen Poro (Rennatier) ja  Rovaniemen alueen operaa
tiosuunnitelma nimen Hopeakettu (Silberfuchs).

Huhtikuun lopussa 1941 Buschenhagen komennettiin 
jälleen Helsinkiin jatkamaan Suomen ja  Saksan yleisesikun
tien välisiä neuvotteluja. Näiden neuvottelujen aikana suo
malaiset kenraalit eivät ainoastaan vahvistaneet Suomen 
sodanjohdon valmiutta osallistua tulevaan sotaan Neuvos
toliittoa vastaan, vaan ilmaisivatpa olevansa huolissaan 
siitä, ettei Saksa vain luopuisi tästä yrityksestä sen jälkeen, 
kun Suomi jo olisi valmis sotaan. Sitten käsiteltiin seu
raa via pääkysymyksiä: a) Suomen liikekannallepanon suo
rittamiseen tarvittavaa aikaa ja näiden toimenpiteiden naa
mioimista, b) suomalaisten ja saksalaisten voimien keski
tystä, c) hyökkäyssuunnitelmia.

Kaikista näistä kysymyksistä päästiin yksimielisiin pää
töksiin, ja Heinrichs selosti neuvottelujen kulkua Suomen 
asevoimien ylimmälle johdolle ja puolustusministeri Wal- 
denille.

Toukokuun 20. pnä 1941 presidentti Rytin luokse saa
pui Saksan hallituksen lähettämänä ministeri Schnurre ke
hottaen lähettämään fyyrerin päämajaan Suomen sotilas
johdon edustajia neuvottelujen käymiseksi sotilaallisen yh
teistyön lopullisesta järjestämisestä. Rytin päiväkirjasta 
näkyy, että hän neuvotteli heti asiasta hallituksen: päämi
nisteri Rangellin, puolustusministerin ja  ulkoasiainministe
rin kanssa. »Kaikki olivat asiasta samaa mieltä», ja  edus
tajat lähetettiin neuvonpitoon, joka tapahtui Salzburgin kau
pungissa. Tästä neuvonpidosta eivät sivulliset tienneet tie
tenkään mitään. Asiaa on yritetty esittää ikäänkuin olisi 
ollut kysymys vain suomalaisten upseerien lähettämisestä 
Saksaan »tutustumista ja  opiskelua varten» ja  että »sotilas
johtojen kesken ei mitään sopimuksia solmittu». Mutta ken
raali Buschenhagen saattoi valaista tätäkin pimeää kysy-
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mystä, sillä hänkin oli mukana Salzburgin neuvotteluissa. 
Hänen todistuksensa mukaan olivat sotamarsalkka Keitel 
ja  kenraali Jodi Saksan sotavoimien ylijohdon pääedusta
jina tässä neuvottelussa; suomalaisten edustajina olivat ken
raali Heinrichs ja eversti Tapola. »Saksan ja Suomen yleis
esikuntien aikaisempien neuvottelujen pohjalla vahvis
tettiin lopullisesti yhteiset operaatiosuunnitehnat ja liike
kannallepanon ja hyökkäyksen ajat», lausutaan Buschen- 
hagenin todistuksessa. Pian sen jälkeen Hitler lähetti Ry
tille kirjeen ilmoittaen vahvistavansa »sen mistä sotilasjoh
dot olivat sopineet».

Niin ollen jo toukokuussa 1941 kaikki suomalais-saksa- 
laista hyökkäystä koskevat sotilaalliset suunnitelmat oli 
yksityiskohtaisesti viimeistelty ja vahvistettu, joten kesä
kuun alusta saatettiin koko kone laskea käyntiin tarkalleen 
sovitun aikataulun mukaisesti. Kesäkuun 1. pnä Suomi ryh
tyi suorittamaan solmittuja salaisia sopimuksia noudattaen 
naamioitua liikekannallepanoa »reserviläisten ja reserviup
seerien kertausharjoitusten muodossa». Kahden viikon ai
kana, kesäkuun 7. päivästä lähtien Suomeen siirrettiin 
Norjasta kaksi saksalaista divisioonaa ja Suomen eri sata
miin saapui 74 saksalaisia joukkoja, aseita ja  varusteita 
kuljettavaa alusta. Oikeudelle esitettyjen asiakirjojen mu
kaan annettiin 15. pnä kesäkuuta 5. suomalaiselle armeija- 
kunnalle salainen päiväkäsky sen alistamisesta Rovanie
mellä sijainneen saksalaisen armeijajohdon komentoon 
(tarkasti Buschenhagenin ja Heinrichsin laatimien suunni
telmien mukaisesti). Kesäkuun 18. pnä annettiin 7. armei
jakunnalle päiväkäsky siitä, että tämän armeijakunnan oli 
»hyökkäystilanteessa» hyökättävä Sortavalaa ja Jäniskos- 
kea kohti, kun taas 14:nnen divisioonan piti vallata Lentie- 
ra ja Repola. Kesäkuun 20. pnä annettiin kaikille suomalai
sille joukoille päiväkäsky, jossa ne velvoitettiin olemaan 
kesäkuun 22. pnä täysin taisteluvalmiina.

Kesäkuun 22. päivästä alkaen, jolloin Hitler ilmoit
ti maailmalle, että Suomi tulee käymään sotaa yhdessä Sak
san kanssa, Suomen armeijan ja Suomessa olleiden saksa
laisten joukkojen hyökkäys kehittyi täsmälleen niiden ope- 
raatiosuunnitelmien mukaisesti, jotka oli jo useita kuukau
sia aikaisemmin laadittu Saksan ja Suomen yleisesikuntien 
neuvotteluissa sekä vahvistettu Salzburgissa.

Ei ole lainkaan ihme, että syytettyjen valheellinen se
pitelmä heidän syyttömyydestään Suomen vetämisessä
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hyökkäyssotaan särkyi sirpaleiksi niin monien ja painavien 
tosiasiain vaikutuksesta, joita yleisellä syyttäjällä oli Hel
singin prosessissa käytettävänään.

MINKÄ PUOLESTA RYTIN — TANNERIN 
HALLITUS KÄVI SOTAA?

Maailman eri yhteiskuntapiireillä on ollut jo kauan 
tarpeeksi selvä käsitys Suomen hallituksen fasistisen Sak
san rinnalla käymän sodan yleisestä luonteesta: se oli sa
manlaista rikollista anastussotaa kuin muidenkin Hitlerin 
Saksan vasallien käymät sodat. Tämä käsitys on saanut 
vahvistuksen Suomen sotarikollisten oikeusjutun aikana. 
Mutta tämä oikeusjuttu on tuonut samalla julkisuuteen 
myös eräitä aikaisemmin tuntemattomia tai vähän tun
nettuja tosiasioita, jotka antavat lisävalaistusta kysymyk
seen, mitä itse asiassa havittelivat Suomen vallanpitäjät 
syöstessään maansa fasistiseen sotaan. Osoittautui, että he 
tavoittelivat hourupäisiä ja rikollisia päämääriä.

Heillä oli ennen kaikkea mieletön pyrkimys myötävai
kuttaa Neuvostoliiton tuhoamiseen. Tästä puhui julkean 
avomielisesti Tanner, joka tavallaan oli sodan aikana Suo
men hallituksen aatteellisena johtajana. Yleisen syyttäjän 
oikeudelle esittämien asiakirjojen mukaan Tanner julisti 
puheessaan, jonka hän piti radiossa saksan kielellä heinä
kuun 2. pnä 1941, täysin Saksan fasistien julistuksia vas
taavasti:

»Ihmiskunnan tulevaisuuden vuoksi on välttämätöntä, 
että tämä vahingollinen järjestelmä (so. neuvostojärjestel
mä) tulisi tuhotuksi.»

Tätä kiihkeätä sosialifasistia nimitettiin Suomen halli
tuksen »voimakkaaksi mieheksi» ja  Neuvostoliittoon näh
den ei tietysti ollut mitään erimielisyyksiä hänen ja nyt 
syytettyjen penkillä istuvien muiden suomalaisten ministe
rien välillä. Mutta heidän kätensä olivat vain liian lyhyet.

Suomen hallituspiirien toinen pyrkimys suuntautui laa
jojen neuvostoalueiden valtaamiseen »suur-Suomen» luo
miseksi.

Helsingin oikeudenkäynnissä mainittiin useasti heinä
kuun 10. pnä 1941 joukoille annettu päiväkäsky, jossa oli 
esitetty mieletön ajatus: »edessämme väikkyy suur-Suo- 
mi». Syytetyt yrittivät kätkeytyä sellaisen verukkeen taa,
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ettei hallituksella ollut muka mitään tekemistä ylipäällikön 
päiväkäskyjen laatimisen kanssa. Mutta päiväkäsky oli en
sinnäkin yhdenmukainen sodan anastuspäämääriä koske
vien Rytin lausuntojen kanssa, ja  toiseksi todettiin, että 
Suomen hallitus, joka ei ainoastaan ollut esiintymättä täl
laisia päämääriä vastaan, vaan suorastaan yllytti lehdistöä 
ja radiota käymään jatkuvaa kamppailua »suur-Suomen» 
luomiseksi ja sen »elintilan» laajentamiseksi neuvostoaluei
den kustannuksella.

Uutta räikeää valoa näihin anastuspyyteisiin ja vastaa
viin suomalais-saksalaisiin suunnitelmiin heittää kaksi Hel
singin oikeudelle esitettyä asiakirjaa, jotka on löydetty hitle- 
riläisten päämiesten salaisista arkistoista. Toinen on Saksan 
merisotavoimien esikunnan päällikön päiväkäsky »Pietarin 
kaupungin tulevaisuudesta». Tässä päiväkäskyssä sanotaan:

»Fuhrer on päättänyt pyyhkäistä Pietarin kaupungin 
maan pinnalta. Neuvosto-Venäjän tappion jälkeen ei ole 
mitään etua tämän suuren asutuskeskuksen olemassaolosta. 
Suomi on samoin ilmoittanut, että sitä ei kiinnosta Pietarin 
kaupungin myöhempi olemassaolo sen uusien rajojen välit
tömässä läheisyydessä.»

Toinen asiakirja on Bormannin muistiinpanot pöytäkir
jasta, jossa lausutaan seuraavaa:

»Valtakunnanmarsalkka pyytää Fiihreriä ilmoittamaan, 
mitkä alueet on luvattu muille valtioille. Fuhrer vastasi: 
Suomalaiset tahtovat saada Itä-Karjalan, mutta suuren nik- 
kelintuotantonsa vuoksi Kuollan niemimaa on liitettävä 
Saksaan. Suomalaiset esittävät vaatimuksia Leningradin 
alueeseen. Fuhrer tahtoo hävittää Leningradin maan tasal
le antaakseen sen sitten suomalaisille.»

Tällaisia kaameita suunnitelmia punoivat siihen aikaan 
pääanastaja Hitler ja hänen Suomen hallituksessa olleet 
apurinsa!

Siihen liittyy läheisesti Suomen vallanpitäjien sitkeä 
pyrkimys tehdä kaikkensa, jotta Hitlerin Saksa saavuttaisi 
voiton Euroopan kansoista. Se olikin Suomen hallituskoplan 
kolmas seikkailupyrkimys.

Olisi lapsellista ajatella, että Rytin, Tannerin, Linko
miehen ja  Kivimäen kaltaiset suomalaiset poliitikot eivät 
likinäköisyytensä vuoksi havainneet vaaraa, joka Saksan 
voittaessa olisi uhannut niin Suomea kuin muitakin Euroo
pan valtioita, nimittäin riippumattomuuden menetystä. Tie- 
siväthän he yhtä hyvin kuin mekin Saksan fasismin pyrki
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mykset orjuuttaa Eurooppa ja päästä maailman hallitsi' 
jaksi. Esiintyessään elokuun 14. pnä 1940 Oulussa Tanner 
kuvasi jo silloin seuraavanlaisia näköaloja:

»Voidaan olettaa, että akselivaltioilla tulee olemaan joh
tava osa Euroopassa... Muiden valtioiden on pakko elää 
voittajavaltioiden käskyjen mukaan.»

Sellainen näköala ei hämmentänyt Tanneria vähääkään. 
Hän oli itse valmis elämään saksalaisten fasistien käskyjen 
mukaan ja pakottamaan Suomen elämään heidän käsky
jensä mukaan. Syyskuussa 1941, jolloin Tanner sotaa käy
vän Suomen hallituksen edustajana teki agitaatiomatkan 
Saksaan, Slovakiaan ja  Itävaltaan, hän teki kumarruksen 
Hitler-Saksalle esimerkiksi Wienissä esiintyessään ja va
kuutti:

»Tämän sodan päämäärä on sama sekä meille että niil
le, joiden kanssa olemme läheisessä aseveljeydessä.»

Maaseutuasianajajan tapaan temppuillen Ryti petkutti 
kesällä 1941 Amerikan lähettilästä Schönfeldiä väittäen, 
ettei Suomella muka ole Saksan kanssa »mitään poliittisia 
sopimuksia» ja säläsi kaikki saksalaisten kanssa solmitut 
sotilaalliset sopimukset. Mutta neljän kuukauden kuluttua, 
kun saksalaiset kehottivat Suomea yhtymään akselivaltojen 
yhteiseen poliittiseen sopimukseen (ns. kominterninvastai- 
seen sopimukseen), Ryti kiiruhti täyttämään tämänkin sak
salaisten toivomuksen. Sodan aikana enempää kuin sen 
valmistelukaudellakaan ei yleensä ollut ainoatakaan tapaus
ta, jolloin Suomen hallitus olisi hitleriläisiltä jotakin kiel
tänyt. Toivoivatpa saksalaiset Suomelta mitä hyvänsä — 
tykinruokaa, erilaisia raaka-aineita, elintarvikkeita ja  mitä 
tahansa muuta — kaikkiin heidän pyyntöihinsä suomalai
set viranomaiset vastasivat: kyllä, kyllä, kyllä. Ikäänkuin 
mainittu elokuussa 1940 Berliiniin lähetetty sähke lyhyine 
»kyllä»-sanoineen olisi muodostanut perinteen Suomen ja 
fasisti-Saksan virallisten suhteiden kaikille myöhäisemmiUe 
vaiheille.

Niin saksalaiset kuin suomalaisetkaan fasistit eivät sa
lailleet natsilaista aikomustaan pystyttää Eurooppaan fa
sistinen »uusi järjestys» ja  teljetä myös Suomi tähän kan
sojen pakkotyölaitokseen. Kuten eräästä Hitlerin luona pi
detyn neuvottelun pöytäkirjasta on käynyt ilmi, Hitler oli 
sitä paitsi sanonut suoraan, että Suomi on viime kädessä 
liitettävä »kolmanteen valtakuntaan». Mutta tämä Suomen 
vapautta ja riippumattomuutta uhannut ilmeinen vaara ei
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hetkeäkään pidättänyt Rytiä, Tanneria, Linkomiestä ja ko
ko heidän koplaansa rikollisesta »aseveljeydestä» hitleri- 
läisten kanssa. Suomalaiset sotarikolliset laskelmoivat il
meisesti, että heillä ei henkilökohtaisesti ollut mitään pe
lättävää saksalaisten voittajien taholta olkoonpa Suomen 
kansan kohtalo mikä tahansa. »Ei korppi korpin silmää 
noki», sanoo sananlasku.

Sanalla sanoen he toimivat kaikessa kuin todelliset 
maansa kavaltajat. Juuri siksi he nyt istuvatkin syytettyjen 
penkillä odottaen tuomiota, vailla toivoakaan kolmenkym
menen hopeapenningin saamisesta.

TEKOPYHYYDEN JA KATALUUDEN NÄYTÖS

Ei ole inhottavampaa näkyä kuin se, jolloin teosta tavat
tu rikollinen vannoo puhtauttaan ja viattomuuttaan.

Suomen sotasyyllisten oikeudenkäynnissä ei yksikään 
syytetyistä ole tunnustanut syyllisyyttään. He ovat todista
neet satoja kertoja niin valmistavassa tutkinnassa kuin 
oikeudessakin: »En tiedä», »En muista», »Olin sinä aikana 
muissa tehtävissä», »Kuulin vain sellaisia huhuja», »Muis
tan vain hämärästi»... He kieltävät kaikki tyynni. Kun 
heidät painetaan seinää vasten kumoamattomien tosiasioi
den ja asiakirjojen voimalla tai vieläpä esittämällä heille 
heidän omia päiväkirjamerkintöjään (tosin ei varsin totuu
denmukaisia), niin syytetyt ja heidän asianajajansa alka
vat harjoittaa juridista temppuilua. Erikoisesti pinnistelee 
Rytin puolustaja, surullisenkuuluisa Procopd, Suomen en
tinen Yhdysvaltain-lähettiläs, joka sodan aikana harjoitti 
siellä fasistista agitaatiota siihen saakka, kunnes Amerikan 
hallitus menetti kärsivällisyytensä ja karkotti hänet.

Eräät syytetyt yrittävät panna syyn omien apuriensa 
(suomalaisten, mutta ei saksalaisten) niskoille. Ryti yrit
tää vierittää koko vastuun sotilasjohdon kannettavaksi, 
vaikka on todistettu, että hallitus ja sotilaallinen johto ovat 
toimineet täysin yksimielisesti. Pankinjohtaja Reinikka ja 
pastori Kukkonen, ts. ne hallituksen ulkopoliittisen valio
kunnan jäsenet, jotka olivat erittäin läheisissä suhteissa 
Helsingissä olevan Saksan lähetystön natseihin, puolustele
vat itseään sillä, että he olivat muka usein poissa mainitun 
valiokunnan kokouksista, joten siis monet tärkeät päätök
set on voitu tehdä heidän tietämättään. Syytetty Kivimäki,
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Suomen hallituksen entinen pääministeri (1932—1936), joka 
sodan valmistelukaudella ja  sen aikana oli Suomen Berlii- 
nin-lähettiläänä, yrittää oikeudessa siirtää vastuun rikolli
sista salajuonistaan hitleriläisten kanssa toisten syytetty
jen, hallituksen silloisten jäsenten niskoille. Tämä emäfa- 
sisti, joka jo pääministerikaudellaan johdatti Suomen liiko
ja sisäpolitiikkaa fasismin suuntaan, esittää nyt itsensä 
pelkäksi Helsingin ministerien tahdon toimeenpanijaksi sa
noen oikeudessa:

»Lähettiläänä minun oli täytettävä ulkoasiainministeriön 
ohjeet. Koska laki säätää määrätyn alistussuhteen johtajien 
ja alaisten kesken, niin tähän lakiin liittyviä toimintoja ei 
voida pitää väärinä. Vastakkaisessa tapauksessa olisi ran
gaistava murhasta pyöveliä, joka panee oikeuden langetta
man kuolemantuomion täytäntöön.»

»Täytäntöönpanoa» Kivimäki jätti vain yhden seikan 
ottamatta huomioon, nimittäin sen, että vapautta rakasta
vien kansojen oikeustajunta vaatii kaikkien fasististen pyö
velien, sekä johtajien että täytäntöönpanijoiden rankaise
mista.

Kaikki syytetyt kiistävät senkin syytöksen, että he oli
sivat vastustaneet Suomen irtautumista sodasta. »Mehän 
halusimme rauhaa, mutta emme voineet sitä aikaansaada», 
selittävät he tekopyhästi. Mutta kun asiakirjoin on todistet
tu, montako kertaa Suomen hallitus on torjunut esimerkik
si Amerikan ja Englannin hallitusten Suomelle tekemät eh
dotukset sotatoimien lopettamisesta ja ryhtymisestä neu
votteluihin neuvostohallituksen kanssa, niin syytetyt, hal
lituksen entiset jäsenet, voivat vain vakuuttaa, että vuo
desta 1943 alkaen he ryhtyivät »käsittelemään rauhan ky
symystä».

Niin, kun maa alkoi polttaa Hitlerin suomalaisten apu
rien jätkäin alla saksalaisten armeijain tultua murskatuksi 
Stalingradin luona ja Donilla, heidän tosiaan piti käsitellä 
kysymystä, kuinka voitaisiin johtaa harhaan Suomen ja 
demokraattisten maiden yleinen mielipide. Siinä tarkoituk
sessa järjestettiin hallitus uudelleen. Mutta nyt Linkomies 
väittää muodostaneensa uuden hallituksen »erikoisesti vä
lirauhan solmimista varten Neuvostoliiton kanssa». Mutta 
kun Amerikan hallitus teki kaksi viikkoa myöhemmin vii
meisen välitysehdotuksensa Suomelle, niin Linkomiehen 
hallitus päätti ilmiantaa tämän luottamuksellisen ehdotuk
sen Ribbentropille sekä vastasi hänen sanelunsa mukaan
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amerikkalaisille kielteisesti. Tanner sanoi yksityiskeskuste
lussa eräälle eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenelle, 
että erillisrauha on mahdoton, koska Suomen esimerkkiä 
seuraisivat silloin muutkin ja  se johtaisi Saksan luhistumi
seen.

Oikeudessa todettin edelleen, että keväällä 1944, jol
loin Linkomiehen hallitus ryhtyi lopulta tiettyihin toimen
piteisiin Neuvostoliiton välirauhanehtojen selvillesaamisek- 
si, niin saksalaiset suhtautuivat Kivimäen silloisen Berlii
nistä lähettämän selostuksen mukaan täysin rauhallisesti 
Suomen mahdollista sodasta irtautumista koskeviin puhei
siin, »koska tiesivät käytävän keskusteluja erillisrauhasta 
pääasiassa siksi, että Suomen kansalle voitaisiin osoittaa, 
miten mahdotonta on hyväksyä Neuvostoliiton rauhaneh
toja».

Ja todellakin, kun Linkomiehen hallitus sai Neuvostolii
ton ehdot, se julisti ne mahdottomiksi hyväksyä ja kehotti 
eduskuntaa hylkäämään ne. Sittemmin neuvostojoukkojen 
ryhdyttyä hyökkäykseen Karjalan kannaksella kesäkuussa 
1944 Ryti ja muut päättivät eduskunnan selän takana tehdä 
Ribbentropin esittämän sopimuksen, jonka mukaan Suomi, 
kuten tunnettua, sitoutui jatkamaan sotaa Saksan puolella 
eikä se voinut irtautua sodasta ilman Saksan hallituksen 
suostumusta.

Niin itsepintaisesti Linkomiehen hallitus sabotoi Suo
men irtautumista sodasta.

Helsingin oikeudenkäynti osoittaa, että suomalaiset so
tarikolliset eivät ole oppineet mitään. He ovat jääneet sik
si, mitä olivat. Syöstyään Suomen kansan fasistiseen so
taan Saksan puolella, uhrattuaan kylmäverisesti paljon ih
mishenkiä he eivät kadu mitään. He eivät tahdo nähdä mi
tään tuomittavaa rikollisissa teoissaan. He jankuttavat, että 
heidän politiikkansa oli oikeaa, »toisin ei voitu menetellä», 
eikä heidän syynsä muka ollut, ettei tilanne sallinut heidän 
saavuttaa sitä, mitä he halusivat. He eivät edes sanoudu irti 
Saksan fasismista. He eivät tuomitse muodollisesti eikä itse 
asian kannalta Hitlerin hirvittävää anastussotaa ja  vielä 
vähemmän omaa rikostoveruuspolitiikkaansa hänen kans
saan.

Varsinkin Tanner esiintyy synnittömänä vanhurskaana. 
Hän lausui julkisesti jo sodan aikana, että sodan tien valit
seminen ei aiheuttanut hänessä »mitään ristiriitaa oman
tunnon kanssa». »Synnittömän» Tannerin hahmo tuo vä-
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lasinkin mieleen vanhan tarinan, jonka sveitsiläinen kir
jailija Gottfried Keller on mukaillen kertonut, tarinan kier
tävästä munkista, joka ripitti tiellä tapaamaansa tuntema
tonta. Kaikkiin kysymyksiin siitä, mitä syntejä hänellä oli 
omallatunnollaan, ripitettävä vastasi kieltävästi. Munkki 
luetteli kauan kaikkia ajateltavissa olevia syntejä; tunte
maton ei tunnustanut ainoatakaan: hän ei koskaan valeh
dellut, ei rikkonut mitään lakeja, ei tehnyt syntiä edes aja
tuksissa jumalan ja  ihmisten edessä. Munkkiparka kavahti 
vihdoin hämmästyksissään ja  huudahti:

— Nyt tiedän, kuka olet: olet itse Saatana!
Niin olikin. Siinä oli yksi paholaisista ihmisen hah

mossa.
•  - •

»

Jokin aika sitten, tammikuun 11. pnä 1946, norjalainen 
»Aftenposten» totesi suomalaisten sotarikollisten oikeusjut
tua koskevassa kirjoituksessaan, että Neuvostoliitto suhtau
tuu Suomeen hyvin pehmeästi eikä ole puuttunut Suomen 
politiikkaan sellaisista vakavista tapahtumista kuin esimer
kiksi aseita kätkeneen salaisen järjestön paljastamisesta 
huolimatta. Neuvostopiireissä on osoitettu »hyvän naapu
rin halua ymmärtää suomalaisten vaikeuksia», korosti leh
ti. Mutta Suomessa, huomautti »Aftenposten» tarkoittaen 
ilmeisesti Suomen määrättyjä yhteiskuntapiirejä, »ei tar
peeksi ymmärretä sitä osuutta, joka on suomalaisille itsel
leen annettu, ja sitä merkitystä, joka heidän suhtautumisel- 
laan siihen on». Samalla norjalainen lehti teki seuraavan 
johtopäätöksen:

»Suomelta vaaditaan vain niiden epädemokraattisten, 
aktiivisten kansalliskiihkoisten piirien tuomitsemista, jotka 
aikaisemmin esittivät niin ratkaisevaa osaa Suomen soti
laallisessa ja poliittisessa elämässä. Sodasta vastuussa ole
vien henkilöiden oikeudenkäynnin pitää muodostua taval
laan näiden piirien julkiseksi paljastamiseksi. Tämän oikeu
denkäynnin tarkoituksena on laskea pohja Suomen politii
kan laajalle demokraattiselle tervehdyttämiselle sekä ilmais
ta demokraattisen Suomen vilpitön halu ryhtyä yhteistyö
hön maailmansodasta voittajina selviytyneiden demokraat
tisten valtojen kanssa. Suomen on sekä teoriassa että käy
tännössä sanouduttava irti voimista, jotka ovat sitoneet 
sitä Saksan politiikkaan ja autoritäärisiin poliittisiin pyrki
myksiin. Ellei Suomi halveksi näitä saamiaan mahdolli
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suuksia, niin monet seikat puhuvat sen puolesta, että se 
kulkee valoisaa tulevaisuutta kohti.»

Joidenkuiden Suomessa kannattaisi ottaa varteen nämä 
norjalaisen lehden johtopäätökset.

Neuvostoliiton yleinen mielipide ei luonnollisestikaan 
voi suhtautua välinpitämättömästi Suomen puhdistamiseen 
fasistisista ja kansalliskiihkoisista vaikutuksista, jotka estä
vät kestävien naapuruussuhteiden kehittymistä Suomen ja 
Neuvostoliiton välillä. Niin neuvostokansa kuin myös mui
den maiden demokraattinen väestö odottaa suomalaisten 
sotarikollisten politiikan verukkeetonta tuomitsemista ja 
sotarikollisten esimerkillistä rankaisemista heidän suoritta
mistaan rikoksista.

Aikakauslehti »Novoje Vremja»,
1046, n:o 3
Suomennos otettu sanomalehdestä 
»Vapaa Sana» 10. ja 12. 2. 1946
Tarkistettu venäjänkielisen tekstin 
mukaan



VOITTANUT SOSIALISMI 
JA KAPITALISMIN HENKIVARTIJAT

MIKSI SOSIALISMIN SAAVUTUKSET 
NEUVOSTOLIITOSSA ÄRSYTTÄVÄT 

TAANTUMUKSELLISIA-

Merkkitapahtuma suuren neuvostovaltion elämässä — 
sen kolmikymmenvuotispäivä — herättää porvarillisissa 
maissa toisistaan jyrkästi eroavia mielialoja. Kaikki sosia
lismin ystävät ja kannattajat, kaikki vilpittömät demokraa
tit riemuitsevat. Kaikki sosialismin ja todellisen demokra
tian viholliset kyräilevät levottomina ja  kirskuttavat äkeäs- 
ti hampaitaan.

Mistä aiheutuu tämä taantumusleirin levottomuus? Tie
täväthän taantumukselliset hyvin, että Neuvostoliitto on 
rauhaarakastava suurvalta, joka ei uhkaa mitään muita 
valtioita. Niin, sen he tietävät, mutta he tietävät myös, että 
Neuvostoliitto on työläisten ja talonpoikien valtio, joka 
esimerkillään, sosialistisella järjestelmällään tekee voimak
kaan elähdyttävän vaikutuksen porvarillisten maiden työ
läisiin.

Entisinä aikoina, ennen vallankumousta, kun sosialismi 
oli olemassa vain tieteellisenä teoriana ja työväenliikkeen 
ohjelmana, kunkin maan porvariston oli verrattomasti hel
pompi vastustaa sosialististen vakaumusten tunkeutumista 
työtätekevien tietoisuuteen. Kapitalismin puolestapuhujat 
saattoivat silloin »kumota» sosialismin mitä mutkattomim- 
min todistusperustein, selittäen sen mukamas toteutumat
tomaksi utopiaksi.

Sen sijaan nyt, kun kuudesosassa maapalloa jo vallitsee 
voittanut, kukoistava ja yhä kehittyvä sosialismi, porvaris
ton viisaimmillekin jesuiitoille käy vaikeaksi todistaa so
sialismin toteutumisen »mahdottomuus». Kun kerran sosia-
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lismin rakentaminen on ollut mahdollista Venäjällä, niin 
m iksi sitä ei voitaisi tehdä meilläkin, päättelevät miljoonat 
pääoman palkkaorjat järkkymätöntä proletaarista logiikkaa 
noudattaen.

Juuri tämä proletaarinen logiikka herättääkin pelkoa 
viimeisiä aikojaan elävän kapitalistisen järjestelmän hen
kivartijani leirissä. He pelkäävät omia työläisiään, omaa 
kansaansa.

NÄENNÄISTÄ SOSIALISMIA

Hämätäkseen porvarillisten maiden työläisiä monet la
hoavan kapitalismin puolustajat joutuvat nykyään välttä
mättömyyden pakosta esiintymään sosialismin punaiseen 
viittaan verhoutuneina. Kaikkein veijarimaisimmat heidän 
joukostaan ovat julistaneet, että sosialismin perusperiaat
teet eivät enää kohtaa Länsi-Euroopassa vastaväitteitä por
varistonkaan taholta.

Niinpä sellainen ovela kapitalismin puolustaja kuin 
Ranskan oikeistososialistien johtaja Leon Blum puhues
saan viime vuonna työväenpuolueen konferenssissa Bour- 
nemouthissa Englannissa liverteli vallan satakielen lailla:

»Euroopan kansat ovat kokeneet syvällisiä muutoksia. 
Ne ovat tietyssä mielessä muuttuneet melkein yksimielisesti 
sosialistisiksi. Tuskinpa kukaan nykypäivien Euroopassa 
kiistänee sosialismin perusperiaatteita.»

Englannin työväenpuolueen johtajat eivät ole jääneet 
jälkeen Blumista näennäisen sosialismin mainoskampan
jassa. He lupailivat keväällä 1945 vaalien alla pidetyssä 
konferenssissaan varsin suuriäänisesti »rakentaa sosialisti
sen yhteiskunnan kapitalismin puitteissa» ja »panna alulle 
hankkeen, joka itse asiassa merkitsee yhteisestä suostumuk
sesta tapahtuvaa vallankumousta», kuten prof. Harold Las
ki asian ilmaisi.

Käytännössä tämä labouristinen »yhteisestä suostumuk
sesta tapahtuva vallankumous» toteutui, kuten tiedämme, 
vain kahden liiketoimen muodossa. Hallitus ensiksikin päät
ti lunastaa Englannin pankin osakekannan maksaen sa
malla osakkeiden omistajille runsaskätiset korvaukset, jot
ka takasivat heille 12 % vuositulot. Rahamiespiirien lehti 
»Financial Times» kirjoitti tämän operaation johdosta, et
tä pankin asema jää ennalleen ja »City tulee tervehti
mään tapahtumaa tyydytyksen tuntein».
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Toiseksi hallitus päätti siirtää Englannin hiilikaivokset 
kapitalistisen valtion omistukseen. Kaivosteollisuuden har
joittajien liiton edustaja Robert Foot kiiruhti oitis ilmoit
tamaan kaivosten omistajien olevan suostuvaisia toimen
piteeseen. Asia näet oli siten, että Englannin teknisesti van
hentuneiden kaivosten omistajat olivat joutuneet vararikon 
partaalle, ja  nyt työväenhallitus tarjosi heille suuria lu
nastuskorvauksia valtion varoista. Siitä, kuinka mielellään 
englantilaiset kaivoksenomistajat suostuivat tähän valtion 
varojen rohmuamiseen, oli myös silloinen polttoaine- ja 
voimatalousministeri Shinwell hyvin tietoinen. Hän lausui 
mm.:

»Luuletteko, etteivät he riemastu siitä. Hiiliteollisuus po
tee vaikeata sairautta ja monet ovat iloisia päästessään 
eroon kaivoksistaan.»

Työväenhallituksen kansallistamisohjelman muut toi
menpiteet on pantu vihreän veran alle. Kaikki työväenhal
lituksen aikaansaannokset »sosialistisen yhteiskunnan ra
kentamiseksi» näin ollen supistuvat itse asiassa siihen, että 
se on ommellut kaksi paikkaa englantilaisen kapitalismin 
vanhoihin housuihin. Ja millaista kohua siellä pidettiin- 
kään »sosialistisesta Englannista» ja  sen »sosialistihallituk
sesta»!

Moinen »korvikesosialismi» ei tietenkään lämmitä työ
läisiä eikä liioin puistata kapitalisteja. Hiilikaivoskapitalis- 
tit voivat yksinkertaisesti investoida pääomansa toisiin, 
edullisempiin riistoyrityksiin. He eivät siis lakkaa olemasta 
riistäjiä, yhteiskunnan elävää ruumista kuihduttavia vam- 
pyyreja. Mutta jos Englannin työväenjärjestöt ottavat va
kavissaan päiväjärjestykseen kysymyksen kapitalistisen 
riiston hävittämisestä, tehtaiden yksityisomistuksen lak
kauttamisesta ja  kapitalististen saalistajien syrjäyttämisestä 
kansantalouden johdosta, niin silloin tietysti aukenee tie 
väärentämättömään sosialismiin. Se ei kuitenkaan ole illu
sorinen »yhteisen suostumuksen» tie, vaan työväenluokan 
ja  suurporvariston välisen vakavan taistelun tie.

Englannissa nykyisin vallitseva ja  työväenhallituksen 
vaalima järjestelmä taasen on ehdottomasti aitoa, vaikka
kin vahvasti pahentunutta emäkapitalismia. Kaikkinainen 
»kapitalismin puitteissa rakentuva sosialismi» on vain tuon 
saman saalistajakapitalismin puitteissa versovaa avutonta 
valeviisautta.
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Neuvostoliitossa ei ole riistäjiä eikä ihmisten riistoa.
Kaikki tehtaat, kaivokset, pankit, rautatiet, metsät ja 

kaupunkien sekä teollisuusyhdyskuntien asuntokiinteistöt 
ovat yleiskansallista omaisuutta, sosialistisen valtion tai 
osuustoimintajärjestöjen omaisuutta. Entisten kartanonher
rojen tilukset ja riistäjäkulakkien maat on annettu talon
poikien kollektiivitalouksille tai valtion maatalousyrityk
sille. Neuvostoyhteiskunnassa toteutetaan todellista sosia
lismin periaatetta: »jokainen kykyjensä mukaan, jokaiselle 
työnsä mukaan». Meillä ei ole eikä voi olla työttömyyttä, 
ei ole työläisen epävarmuutta huomispäivästä. Kurjuus so
siaalisena ilmiönä on hävitetty ainiaaksi valtaisan laajan 
neuvostomaan kaupungeista ja kylistä.

Tämä todellinen, jo vallitseva sosialismi herättää kat
keraa kiukkua kaikkien, jopa Neuvostoliiton rajoista etäi- 
simpienkin kapitalistimaiden taantumuspiireissä. Juuri tä
män tunnusmerkin, neuvostovastaisen kiukun ilmausten 
nojalla siellä voidaan varmimmin todeta, ketkä ovat taan- 
tumusmielisiä ja elimellisesti kiinnostuneita riistojärjestel- 
män säilymisestä.

Suuttumuksen valtaamien taantumuksellisten silmissä 
jo pelkkä neuvostojärjestelmän olemassaolo on röyhkeä 
haaste heidän »länsimaiselle» eli »kristilliselle» elämänta
valleen. Porvarillisissa maissahan iskostetaan ihmisten mie
liin koulun penkiltä alkaen käsitystä, että yhteiskunnan 
jako rikkaisiin ja köyhiin, omistaviin ja omistamattomiin 
on ikuinen ja  luonnollinen sosiaalinen järjestys; että rik
kaat ovat olemassa voidakseen »antaa työtä» köyhille ja 
että köyhien tulee sen vuoksi tehdä kaikissa olosuhteissa 
nurkumatta työtä isännilleen. Sellainen on isiltä peritty 
elämänjärjestys, eikä sen oikeudenmukaisuutta ole lupa 
epäillä. Teollisuusyrityksen omistaja sekä maatilan omis
taja — kapitalisti sekä kartanonherra — ovat yhteiskun
nan tukipylväitä ja jos ne kaadetaan, luhistuu koko yhteis- 
kuntarakennelma...

Mutta Neuvostoliiton työtätekevät ovat kaataneet nuo 
rapistuneet tukipylväät, tehneet tyhjäksi porvariston ideo
logien kaikki opinkaavat ja olettamukset ja rohkenevat nyt 
elää ilman riistäjiä, elää ja lisätä hyvinvointiaan. Eikö se 
ole kuohuttavaal

JALO MUTTA VAARALLINEN ESIMERKKI

23-233 353



Entä mikä tartuttava esimerkki se on toisten maiden 
työtätekeville! Ajatelkaa vain vaikkapa kurjuuden poista
mista kuudennesta osasta maapalloa. Mitä vaarallisia aja
tuksia saattaakaan herättää tieto siitä esimerkiksi Lontoon 
tai Länsi-Euroopan ja Amerikan muiden suurkaupunkien 
slummikortteleissa värjöttelevien miljoonien osattomien 
mielissä. Tai jos ajatellaan Yhdysvalloissa alati kasvavan 
työttömien joukon mielialoja tai niitä neljää miljoonaa 
vaeltavaa maatyöläistä, jotka kärsivät siellä — monimil- 
joonikkojen luvatussa maassa — alituista ravinnon ja vaat
teiden puutetta ja elävät perheineen aivan epäinhimillisissä 
oloissa.

Eivätkö nuo miljoonat kapitalistisen järjestelmän uhrit 
kaipaa pelastusta puutteesta ja kurjuudesta? Joukkokur- 
juuden poistaminen kapitalismin oloissa ei kuitenkaan ole 
vain mahdotonta, vaan se on kapitalistien kannalta epäsuo- 
tavaakin. Onhan näet todistettu tieteellisesti ja käytännön 
kokemuksen nojalla, että jos kapitalistisissa maissa vaki
naisena ilmiönä esiintyvä »vapaan työvoiman», so. nälkäis
ten työnetsijäin vara-armeija tilapäisesti supistuu jossakin, 
niin työssä olevien käy helpommaksi saavuttaa joltisiakin 
palkankorotuksia, ja se uhkaa alentaa kapitalististen voit
tojen korkeaa tasoa. Sen vuoksi hallitsevat pääoman edus
tajat pitävät aina huolen siitä, ettei piilevä tai avoin työttö
myys äärimmäisen kurjuuden muotona ja palkkatasoon 
alentavasti vaikuttavana alituisena painostustekijänä pääse 
mainittavasti vähenemään tilapäisen vilkastumisen vuosina
kaan. Päinvastoin, kurjuus tempaa pyörteisiinsä yhä suu
remman osan työtätekevistä.

Näin ollen siis sellainenkin yhteiskunnallinen mätäpaise 
kuin laajojen kansanjoukkojen äärimmäinen kauhistut
tava kurjuus kuuluu tärkeänä osana »länsimaiseen elämän
tapaan» eli niin sanottuun »kristilliseen sivistykseen». Ja 
uyt neuvostoyhteiskunnan esimerkki saattaa häpeään tä
mänkin ihanuuden.

APUA! MISSÄ ON YHTEISKUNNAN 
LOISELÄJIEN VAPAUS?

Porvarillisen demokratian äänitorvien monista neuvos
tovastaisista puheista käy ilmi, että mainittuja herroja ar
veluttaa erityisesti se neuvostoyhteiskunnan periaate, joka 
on perustuslaissamme ilmaistu seuraavin sanoin:
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»Työ Neuvostoliitossa on jokaisen työhön kykenevän 
kansalaisen velvollisuus ja kunnia-asia sen periaatteen mu
kaan, että ’ken ei työtä tee, hänen ei syömänkään pidä’.»

Kuullessaan tästä periaatteesta porvarillisen järjestel
män henkivartijat nostavat oitis metelin »kauheasta dikta
tuurista» ja »yksilön vapauden» puuttumisesta. Heidän 
konseptioidensa mukaan asia on niin, että yksilönvapauden 
vallitessa ihmiset valitsevat välttämättä sellaisen elämänta
van, johon eräät loiseläjät ovat tottuneet.

Me emme tietenkään kiistä sitä, että sellaisiakin ihmi
siä on olemassa. Mutta juuri heitä pitää kasvattaa uudel
leen työteliääseen, tosi-inhimilliseen elämään. Juuri heille 
pitääkin muistuttaa, että »ken ei työtä tee, hänen ei syö
mänkään pidä». Muuten on mahdotonta vapautua kapita
lismin paheellisista jäänteistä ihmisten ajattelutavassa. 
Uudestikasvatuksen kulussa he kuitenkin oppivat kunnioit
tamaan työteliästä elämää ja pitämään työtä sosialistisen 
yhteiskunnan hyväksi kunnia-asianaan.

Tämä kaikki ei tietenkään voi mahtua porvarillisen 
yhteiskunnan ilmaa hengittävän loiseläjän päähän. Hän 
voi vain kauhistuksen tuntein ajatella sellaista yhteiskun
nan uudistamista, jonka tapahduttua hänen sekä muiden 
hänen kaltaistensa pitäisi tehdä työtä! Kysykää keneltä 
tahansa pankkiirilta tai raharuhtinaalta, keneltä tahansa 
pörssi- tai liikekeinottelijalta, kysykää heidän jälkeläisil- 
tään, liehittelijöiltään ja  rakastajattariltaan, miten he suh
tautuvat sellaisiin tulevaisuuden näköaloihin. Tuskinpa 
kukaan heistä kykenee kuvittelemaan suurempaa onnetto
muutta tai pahempaa kohtalon kirousta kuin rehellinen 
työteliäs elämä. Heitä puistattaa jo pelkkä ajatuskin, että 
joskus syntyy koko kansan valta, joka kutsuu heidät osal
listumaan johonkin yhteiskunnalle hyödylliseen työhön. 
Ja kun heidän aivoissaan kangastelee ajatus, että neuvos
toyhteiskunnan esimerkki herättää mielikuvia mainitunlai
sesta tulevaisuudesta, silloin kaikkein tasapainottomimmat 
heidän joukostaan joutuvat oitis poliittisen hysterian val
taan ja alkavat huutaa apua.

ETEVÄMMYYS

Sosialistisen tuotantotavan etevämmyys kapitalistiseen 
verrattuna tuli vakuuttavasti ilmi jo Neuvostoliiton ensim
mäisten viisivuotissuunnitelmien aikoina. Kaikki porvari-
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lehtien ennustelut suurenmoisten viisivuotissuunnitelmien 
»toteutumattomuudesta» osoittautuivat vääriksi. Samaan 
aikaan raukesivat tunnettujen sosialidemokraattisten impe
rialismin käskyläisten toiveet siitä, että monopoliyhtymät 
kykenevät luomaan kapitalistisen anarkian tilalle lujan ja 
monoliittisen »organisoidun kapitalismin». Mitään siihen 
viittaavaa ei tapahtunut. Päinvastoin, kapitalistisen maail
man jaksoittaiset talouspulat paisuivat yhä tuhoisammiksi 
ja yhä tiheämmin toistuviksi onnettomuuksiksi. Joukko
työttömyys kävi kehittyneimmän kapitalismin maissa 
krooniseksi ilmiöksi. Tuotantokoneiston jatkuva vajaakuor- 
mitus osoitti selvästi, että kapitalismi ei enää kykene käyt
tämään nykyisiäkään tuotantovoimia, saati sitten kehittä
mään uusia.

Eräät naiivit pääomapyhätön palvelijat hämmästele
vät, miksi vanhojen teollisuusmaiden suurimmat trustit ja 
yhtymät eivät kykene laajentamaan tuotantoa samalla ta
valla kuin vastikään rakennetut Neuvostoliiton tehtaat. 
Moisia naiiveja kysymyksiä kuullessaan kapitalististen trus
tien ja yhtymien johtomiehet varmaan kohauttelevat hal- 
veksuvasti olkapäitään : »Miksi meidän pitäisi laajentaa tuo
tantoa? Se ei ole meidän etumme mukaista. Meidän asia
namme on tehdä rahaa eikä rakennella tulevaisuuden 
yhteiskuntaa. Meitä kiinnostaa vain tuotteiden hintojen 
nousu, liikevoittojemme lisääminen, eikä se käy päin
sä lainkaan tuotantoa laajentamalla, vaan sitä rajoitta
malla.»

Omien tavoitteidensa näkökulmasta kapitalististen mo- 
nopoliyhtymien päämiehet ovat tietysti oikeassa. Heidän ta
voitteensa vain ovat kansanvastaisia, jyrkästi ristiriitaisia 
yhteiskunnan etujen kanssa.

Samaan aikaan kun Neuvostoliiton talous alentaa jat
kuvasti hintoja ja kehittää korkeimmilleen tuotantovoimia, 
kapitalistiset monopoliyhtymät korkean hintatason säilyt
tämiseksi eivät ainoastaan turvaudu tuotannon supistami
seen, vaan pysäyttävät kokonaisia »liikoja» teollisuuslai
toksia ja usein jopa hävittävät suuria eriä valmiita tuot
teita. Sosialistinen talousjärjestelmä käyttää hyväkseen 
kaikkia mahdollisia teknisiä parannuksia, kapitalistiset 
monopolit, kuten tiedämme, jarruttavat rauhanomaista tek
niikan edistystä. Sosialistinen talous kehittyy laajojen, 
käytännöllisesti katsoen rajattomien kotimaanmarkkinoi- 
den varassa. Kapitalistiset yhtymät ovat vallanneet yksin-
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oikeuden suppeiden kotimaisten menekkimarkkinoiden 
valvontaan ja havittelevat ulkomaanmarkkinoita, mutta 
kaventavat ahnaalla saalistuksellaan yhä enemmän toimi- 
kenttäänsä niin omassa kuin muissakin maissa.

Tämän kaiken vuoksi ei ole ihmekään, että kapitalis
tista järjestelmää kouristelee yleinen kriisi, joka on enti
sestään kärjistynyt toisen maailmansodan jälkeen, sillä 
välin kun sosialistinen neuvostoyhteiskunta kasvaa ripeästi 
yhä suurempaan kukoistukseen.

Neuvostolaisen suunnitelmatalouden esimerkillä on ny
kyään valtavan suuri uudistava vaikutus useiden muiden 
Euroopan maiden talouselämään. Kaikki uuden demokra
tian maat Itä- ja Kaakkois-Euroopassa ovat alkaneet sovel
taa laajemmassa tai suppeammassa mitassa suunnitelmalli
sen talouspolitiikan menetelmiä sikäli kuin se on mahdol
lista siellä vallitsevissa oloissa. Arvokas kokemus osoittaa 
jo, että jatkamalla johdonmukaisesti samaa politiikkaa nuo 
maat voivat saavuttaa erinomaisia tuloksia.

Aivan toisin on asianlaita Englannissa ja Ranskassa. 
Hallituspuolueiden — labouristien ja sosialistien — kes
kuudessa siellä kuulee vaikka kuinka paljon puheita suun
nitelmataloudesta. Mutta käytännössä ei ole nähtävissä 
minkäänlaista suunnitelmallisuutta eikä mitään parannusta 
vaikeaan taloudelliseen asemaan. Pikemminkin päinvastoin. 
Mistä tämä johtuu?

Ilmeisesti siitä, että siellä on pukki pantu kaalimaan 
vartijaksi. Saatuaan täyden vapauden pukki toimii kaali
maassa oman »suunnitelmansa» mukaan. Ja samoin tekee 
kapitalisti, eritoten suurkapitalisti. Hän viittaa kintaalla 
yhteiskunnan eduille. Hän ryöstää työläisiä, ryöstää kansaa 
ja missä voi, ryöstää yhtiökumppaneitaankin. Jokaisessa 
maassa, missä suurkapitalisti pitää käsissään tosiasiallisen 
vallan ohjaksia, missä ministerit tottelevat häntä kuuliai
sesti, siellä joudutaan väistämättä tuhoisan taloudellisen 
kriisin kouriin, siellä jatkuu yleinen kurjistuminen ja kai
kenkarvaisten loiseläjien joukko kasvaa.

Siellä taasen, missä työkansa on noussut maansa todel
liseksi isännäksi ja yhteiskunnan etuja päättävästi puolus
tava kansanvalta murtaa monopolipääoman mahdin, siellä 
elämä kehittyy noususuuntaan.

Luultavasti kaikkein vaikuttavin sosialistisen neuvosto
järjestelmän ilmaus on Neuvostoliiton työtätekevien työen- 
tusiasmi, sosialistinen kilpailu ja stahanovilaisliike.
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Koettakaapa herättää jonkin porvarillis-demokraattisen 
tai fasistisen maan työ väen joukoissa työentusiasmia! Siitä 
ei tule mitään. Englannin työväenpuolueen johtajat koet
tavat alituisesti innoittaa työläisiä urotekoihin työrinta- 
malla. Mutta mikä vipusin voi pakottaa orjatyön raskaut
tamat työläiset, joilla ei ole varmuutta huomisesta toi
meentulosta, raatamaan intomielin kapitalistin rikastutta
miseksi tai porvarillisen valtion hyväksi, kun tämä ei huo
lehdi työläisten, vaan kapitalistien hyvinvoinnista. Sellaista 
vipusinta ei ole eikä voi olla.

Toisin on asia Neuvostoliitossa. Täällä jokaiselle kansa
laiselle on taattu oikeus työhön ja jokainen saa työnsä mu
kaista palkkaa. Täällä kaikki työtätekevät tietävät työs
kentelevänsä omaksi hyväkseen, sosialistisen yhteiskuntan
sa hyväksi eikä riistäjien ja loiseläjien ylläpitämiseksi. Työ
tätekevät tietävät myös, että neuvostovaltio huolehtii heistä 
alituisesti. Tuotannon kehittäminen Neuvostoliitossa ta
pahtuu rinnan työtätekevien elintason järjestelmällisen ko
hottamisen kanssa.

Tästä sosiaalisesta maaperästä on aivan luonnollisesti 
versonut ja versoo alituisesti työtätekevien arvokas moraa
linen yllyke koko maailmaa hämmästyttävään työuljuu- 
teen.

KOKO EDISTYKSELLISEN IHMISKUNNAN 
LIPUNKANTAJA

Sosialismin viholliset höpisevät »rautaesiripusta», joka 
mukamas erottaa Neuvostoliittoa muista maista. Sitä jan
kuttaa jääräpäinen uuden sodan lietso ja Churchill, sitä jan
kuttaa mielihalusta myös työväenpuolueen johtaja Attlee. 
Jospa asia todella olisi niin, kuinka tyytyväisiä nuo herrat 
mahtaisivatkaan olla! Jos porvarillisten maiden työtäteke
vät eivät saisi tietää mitään neuvostokansan asioista... Jos 
vähäisinkään totuuden sana sosialismin kasvusta ei pääsisi 
pujahtamaan »rautaesiripun» läpi... Voisivatko kapitalis
min henkivartijat toivoakaan parempaa!

Mutta heidän onnettomuudekseen sellaista »esirippua» 
ei ole. Imperialistit ovat itse yrittäneet pystyttää »rautaesi
rippua» neuvostovaltion ympärille, ahertaneet vuosikym
meniä tämän hankkeen parissa ja nolanneet itsensä pahan
päiväisesti.

Nykyään totuus neuvostomaasta pääsee leviämään ul-
358



komaiden työtätekevien tietoisuuteen paljon helpommin 
kuin sanokaamme kymmenen vuotta sitten. Sosialismin ja 
demokratian vihollisten on nyt paljon vaikeampi tukahdut
taa tätä totuutta. He ovat laskeneet liikkeelle merellisen 
valheita ja parjauksia, mutta tosiasiat ovat sitkeähenkisiä, 
ne eivät huku vedessäkään.

Imperialistit tekivät vuosikymmenien kuluessa kaikken
sa estääkseen neuvostovaltiota lujittumasta. Se kuitenkin 
lujittui johdonmukaisesti kaikesta vahingonteosta huoli
matta. Sitten kansainvälinen taantumus asetti toivonsa Hit
lerin Saksan ja sen liittolaisten hyökkäykseen. Kansainvä
linen taantumus auttoi saksalaista fasismia aloittamaan 
maailmansodan. Mutta neuvostovaltion voimat osoittautui
vat sen vihollisten voimia suuremmiksi. Sankarillinen neu
vostokansa murskasi fasistihyökkääjien armeijat ja saavut
ti täydellisen voiton.

Tämän maailmanhistoriallisen voiton ansiosta Neuvosto
liitto vahvistui entisestäänkin, koko imperialisminvastai- 
nen leiri voimistui ja kansainvälinen imperialismin leiri heik- 
keni. Olihan fasismin ja taantumuksen vaarallisimmat pe
säkkeet hävitetty perusteellisesti. Imperialistinen leiri kui
tenkin yrittää koota jälleen hyökkäyshenkisiä, demokra
tianvastaisia voimia, tällä kertaa amerikkalaisten taantu
muksellisten johdolla. Kahden leirin välinen poliittinen tais
telu jatkuu.

Neuvostoliitto ja kansandemokraattiset valtiot antavat 
etusijan rauhanomaiselle yhteistoiminnalle Yhdistyneiden 
Kansakuntien kesken. Ne vaativat vilpitöntä yhteistoimin
taa, joka perustuu kaikkien rauhaa rakastavien kansakun
tien suvereniteetin ja tasa-arvoisuuden tunnustamiseen, nii
den laillisten oikeuksien ja  etujen kunnioittamiseen. Täl
lainen demokratian alkeellisimpien periaatteiden varaan 
rakentuva yhteistoiminta ei kuitenkaan ole mieleistä ame
rikkalaisille imperialisteille ja  muille kansanvastaisille 
taantumuksellisille. Kansojen riippumattomuus ja suve
reniteetti on niiden vastuksena. Niiden ahnaat ekspansio- 
suunnitelmat tähtäävät maailmanherruuteen, vapaiden kan
sojen orjuutukseen, demokratian ja sosialismin voimien 
nujertamiseen.

Kansojen taistelussa imperialistisen leirin kansanvas- 
taisten seikkailuhenkisten suunnitelmien tyrmäämiseksi on 
johtava sija suurella sosialismin maalla, joka on puolueen 
johdolla saavuttanut kolmen vuosikymmenen aikana ennen
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näkemättömiä historiallisia voittoja ja kulkee nyt varmasti 
eteenpäin kohti edistyksellisen ihmiskunnan korkeinta pää
määrää — kommunistisen yhteiskunnan riemuvoittoa.

Neuvostokansa on edistyksellisen ihmiskunnan lipun
kantaja. Se on kansojen ystävyyden ja veljeyden suuren 
aatteen vaalija. Työtätekevien monimiljoonaiset joukot 
kaikkialla maailmassa kohdistavat toiveikkaasti katseensa 
neuvostokansaan. Ne rakastavat sitä. Ja ahnaat imperia
listiset saalistajat vihaavat sitä juuri sen tähden, että työ
tätekevät heidän omissa maissaan rakastavat sitä.

Neuvostokansa seisoo valppaana luomansa kansojen
välisen rauhan, demokratian ja sosialismin järkkymättömän 
tukikohdan vartiossa. Tällaisen kansan ensimmäisenä kan
sainvälisenä velvollisuutena ilmeisesti onkin pysyä voimak
kaana ja  mahtavana, aina vain mahtavampana.

Aikakauslehti »Novoje Vremja»,
1947, n:o 45
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



»KOMMUNISTISEN PUOLUEEN MANIFESTIN» 
POLIITTISISTA MERKITYKSESTÄ 
NYKYAJAN KANSAINVÄLISELLE 

TYÖVÄENLIIKKEELLE

I

Tutkiessaan yhteiskuntakehityksen lakeja ja liikevoi
mia Marx ja Engels saivat selville, että proletariaatin maail
manhistoriallisena tehtävänä on koko työtätekevän ihmis
kunnan vapauttaminen kapitalismin orjuudesta ja  uuden, 
kommunistisen yhteiskunnan luominen. He esittivät tämän 
suuren edistyksellisen aatteen »Kommunistisen puolueen 
manifestissa» laajana kommunistisen puolueen teoreettise
na ja käytännöllisenä ohjelmana.

Proletariaatti on esitetty siinä aivan uudelta kannalta, 
joka oli jäänyt kokonaan huomaamatta Saint-Simonilta, 
Fourierilta, Robert Owenilta ynnä muilta aikaisemmin kir
joitelleilta sosialismin utopististen järjestelmien keksijöil
tä. Utopistit esittivät proletariaatin vain kärsivänä luokka
na, jota kohtaan he koettivat herättää yleistä sääliä. »Kom
munistisen puolueen manifestissa» proletariaatti ensi ker
ran sai nähdä todellisen olemuksensa ja merkityksensä his
toriassa toimivana luokkana. »Manifestissa» osoitettiin, että 
proletariaatti on sorrettu, porvariston tunnottomasti riistä
mä luokka, mutta se ei ole avuton ja tahdoton kärsijä, vaan 
taistelijaluokka, vallankumouksellinen luokka. »Sen taistelu 
porvaristoa vastaan alkaa sen olemassaolon ensi hetkestä.»

».. .Teollisuuden kehittyessä proletariaatti ei kasva vain 
määrällisesti; se kootaan yhteen suuriksi joukoiksi, sen voi
ma kasvaa ja se tuntee tämän yhä paremmin.»

Kehittäen työväenluokassa sen kasvavaa voiman ta
juntaa »Manifesti» osoittaa, että proletariaatin heikkous 
on työläisten hajanaisuudessa ja sen voima on yhteenliit
tymisessä. Proletariaatin järjestyneisyyden kasvua edistää
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teollisuuden jatkuva edistys, joka »asettaa kilpailusta joh
tuvan työläisten eristäytymisen tilalle heidän vallankumouk
sellisen yhteenliittymisensä yhdistysten kautta». Lopulta 
luokkataistelun kehitys johtaa siihen, että porvarillisen 
yhteiskunnan sisällä tapahtuva enemmän tai vähemmän 
verhottu kansalaissota »puhkeaa avoimeksi vallankumouk
seksi ja proletariaatti pystyttää oman herruutensa kukista
malla väkivaltaisesti porvariston».

»Kommunistisessa manifestissa» julistetuilla suurilla 
kumouksellisilla aatteilla on ollut tavattoman nostattava 
vaikutus kansainväliseen proletariaattiin. Elämä on täysin 
vahvistanut, että nämä aatteet heijastavat oikein yhteiskun
nallisen kehityksen uusia tarpeita. »Kommunistinen mani
festi» on vuodesta vuoteen ja vuosikymmenestä toiseen he
rättänyt kaikkien maiden proletaareissa tietoisuutta työ
väenluokan suuresta historiallisesta kutsumuksesta. Se on 
ohjannut miljoonia työmiehiä ja työläisnaisia oikealle lep- 
pymättömän luokkataistelun ja yhtenäisyyden tielle. Se on 
kasvattanut heissä vallankumouksellista määrätietoisuutta 
ja uskoa heidän oman luokkansa voimiin, joka saa voiton 
taistelussa riistäjäluokkia vastaan.

Kun oli kulunut 70 vuotta »Kommunistisen manifestin» 
ilmestymisestä, toteutui siinä julistettu aate proletaarisen 
vallankumouksen mahdollisuudesta ja  välttämättömyydestä 
täydellisesti maassa, joka käsittää kuudesosan maapalloa. 
Noustuaan päättäväiseen ja rohkeaan taisteluun kommu
nistisen puolueensa johdolla Venäjän työväenluokka sai 
voiton Lokakuun suuressa sosialistisessa vallankumoukses
sa, kukisti kapitalismin, perusti oman valtionsa, maailman 
ensimmäisen sosialistisen neuvostovaltion, ja  sitten rakensi 
sosialistisen yhteiskunnan ja hävitti lopullisesti riistäjä- 
luokat Neuvostoliitosta.

Nyt, kun on kulunut kokonainen vuosisata »Kommu
nistisen manifestin» ilmestymisestä, kuuluu porvarillisista 
maista ääniä, jotka itsepintaisesti uskottelevat, ettei tällä 
asiakirjalla muka ole enää ajankohtaista merkitystä, vaan 
pelkästään historiallista arvoa. Ne ovat työväenliikkeen vi
hollisten ääniä, tekopyhien ja pelkurimaisten vihollisten, 
jotka pelkäävät »Manifestin» elävää vallankumouksellista 
sanaa. He tahtoisivat piilottaa koko »Manifestin» jonnekin 
historiallisen arkiston holveihin. On kuitenkin mahdotonta 
piilottaa mihinkään niin herkästi syttyvää ainetta kuin tä
mä proletaarisen vallankumouksen leimuava soihtu.
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Kaikissa maissa, joissa on vielä säilynyt porvariston 
luokkaherruus, »Kommunistisella manifestilla» on nykyään
kin yhä voimakas vallankumouksellistava vaikutus työväen
luokkaan ja työväenliikkeeseen. Sillä on nyt erittäin tärkeä 
ajankohtainen merkitys porvarillisen demokratian maissa, 
joissa työväenliike on oikeistososialistien petturuuden joh
dosta kahtiajakautunut ja joissa porvaristo nojaa työväen
liikkeessä oleviin reformistisiin apureihinsa taistelussaan 
proletariaattia vastaan.

Poliittinen taistelu reformisteja, oikeistososialisteja vas
taan, niiden paljastaminen imperialismin kätyreiksi ja nii
den eristäminen järjestyneen työväen pääjoukoista on ny
kyään proletariaatin asemien ja sen voitonmahdollisuuksien 
varmistamisen välttämätön ehto Länsi-Euroopan maissa. 
Verrattoman arvokas ase nimenomaan tätä taistelua varten 
onkin Marxin ja Engelsin luoma »Kommunistinen mani
festi», jonka aatteita Lenin on nerokkaasti kehittänyt ja 
rikastuttanut imperialismin kaudella.

»Kommunistinen manifesti» paljasti jo aikoinaan kon
servatiivisen eli porvarillisen sosialismin, josta nykyajan 
porvarillinen sosialismi ei poliittiselta olemukseltaan pal
joakaan eroa. Kuinka elävästi monet nykyisten »sosialistis
ten» ministerien ja reformististen ammattiyhdistysmiesten 
puheet muistuttavatkaan niiden porvarillisten sosialistien 
pyrintöjä, jotka »Kommunistisen manifestin» sanojen mu
kaan koettivat »saada työväenluokan suhtautumaan vasten
mielisesti kaikkeen vallankumoukselliseen liikkeeseen to
distelemalla, ettei sille voi olla hyötyä mistään poliittisesta 
muutoksesta» (esim. sellaisista kuin meidän päivinämme 
on tehty kansandemokratian maissa), vaan ainoastaan jon
kinlaisista aineellisten elämänehtojen parannuksista, jotka 
eivät »tuo mitään muutosta pääoman ja  palkkatyön suhtei
siin».

Eikö tämä »Kommunistisen manifestin» antama selitys 
ole kyllin vankkana periaatteellisena pohjana nykyajan so
sialidemokraattien, labouristien ja ammattiyhdistysliikkeen 
reformismin paljastamiselle Länsi-Euroopan ja Amerikan 
maissa?

Kun Englannin porvariston labouristinen henkivartija 
Clement Attlee puheissaan aikoo porvariston suostumuk
sella toteuttaa näennäisen »demokraattisen sosialismin» 
järjestelmän, niin »Kommunistisen manifestin» sattuvat sa
nat osuvat hänen uskotteluihinsa kuin naulan kantaan:
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»Porvarisosialistit tahtovat säilyttää nykyisen (porvarilli
sen. — O. K.) yhteiskunnan elinehdot, mutta ilman niitä 
taisteluja ja vaaroja, jotka niistä välttämättömästi johtu
vat. .. Kim se (porvarillinen sosialismi. — 0 . K.) kutsuu 
proletariaattia toteuttamaan tuota järjestelmäänsä... se 
vaatii oikeastaan vain sitä, että proletariaatti kiintyisi ny
kyiseen yhteiskuntaan, mutta luopuisi niistä vihamielisistä 
käsityksistä, mitä sillä on tästä yhteiskunnasta.»

Kun taas Ranskan sosialistien johtaja Löon Blum soi
maa kommunistista puoluetta väittäen sen pyrkivän hävit
tämään »persoonallisen vapauden», niin »Manifesti» ottaa 
hänet valheesta kiinni osoittamalla, ettei kommunistinen 
puolue, vaan porvaristo »on muuttanut ihmisen persoonalli
sen arvon vaihtoarvoksi»; ei ainoastaan työläiset vaan myös 
»lääkärin, lakimiehen, papin, runoilijan ja tiedemiehen se 
on muuttanut maksusta työskenteleviksi palkkatyöläisik- 
seen». »Porvarillisessa yhteiskunnassa», korostaa »Mani
festi», »on pääoma itsenäistä ja persoonallista, samalla kun 
toimiva yksilö on epäitsenäinen ja persoonaton.» »Ja näi
den suhteiden hävittämistä porvaristo nimittää persoonal
lisuuden ja vapauden hävittämiseksi! Ja syystä kyllä. Ky
symys on tosiaankin porvaripersoonallisuuden, porvarilli
sen itsenäisyyden ja porvarillisen vapauden hävittämisestä.»

L£on Blum ei tietenkään tämänkään jälkeen lakkaa 
saarnaamasta omaa valesosialismiaan, joka muka säilyttää 
»persoonallisen vapauden». Mutta yhä laajemmat työläis
joukot Ranskassa vakuuttuvat jo oman kokemuksensa no
jalla siitä, ettei koko Löon Blumin »sosialismi» ole muuta 
kuin naamiaispuku, johon hän koettaa verhota nykyisen 
porvarillisen yhteiskunnan, missä »sosialisti» ministerit 
suojelevat fasististen salaliittolaisten vapautta ja työväen 
ryhtyessä lakkoliikkeeseen panevat poliisivoimat kurista
maan verisesti työläisten persoonallisuutta ja vapautta.

Oikeistososialistit kuvaavat kaikkialla maansa porva
rillisen valtiovallan luokkien yläpuolella olevaksi valtioksi. 
»Kommunistinen manifesti» kumoaa tämänkin valheen 
julistamalla: »Nykyaikainen valtiovalta on vain toimikunta, 
joka hoitaa koko porvariluokan yhteisiä asioita.» Imperia
lististen valtioiden nykyisellä kehitysasteella tämä hallit
seva »toimikunta» on, kuten tunnettua, kokonaan monopo- 
lipääoman käsissä.

»Kommunistinen manifesti» puhuu syvästi halveksien 
niistä taantumuksellisista sosialisteista, jotka pyrkivät »hei-
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^entämään luokkataistelua ja sovittelemaan vastakohtia». 
Jopa silloisessa Saksassa, jossa oli tulossa porvarillinen val
lankumous ja jossa kommunistit sen vuoksi taistelivat yh
dessä porvariston kanssa itsevaltiutta ja feodaalisia maan
omistajia vastaan, »Kommunistisen manifestin» tekijät pi
tivät välttämättömänä, ettei hetkeksikään lakata kehittä
mästä työläisissä mahdollisimman selvää tietoisuutta por
variston ja proletariaatin välisestä vihamielisestä vastak
kaisuudesta.

Nykyoloissa, jolloin taantumuksellisen porvariston luok- 
kaherruus aiheuttaa työtätekeville ennen näkemättömiä 
kärsimyksiä ja sodan kauhuja, kantautuvat entistä vaikut
tavampina »Kommunistisen manifestin» loppurivit:

»Vaviskoot vallassaolevat luokat Kommunistisen Val
lankumouksen edessä! Proletaareilla ei siinä ole muuta me
netettävää kuin kahleensa. Mutta voitettavana heillä on 
koko maailma!»

»Kommunistisen puolueen manifesti» ei tosiaankaan ole 
mikään museoesine. Se on vallankumouksellisen työväen
liikkeen säihkyvä miekka. Oltuaan kansainvälisen proleta
riaatin aseena jo täyden vuosisadan se ei ole vähääkään 
menettänyt iskuvoimaansa.

II

Kokonaisen vuosisadan kestänyt myrskyisä yhteiskun
nallinen ja valtiollinen kehitys on luonnollisesti tuonut mu
kanaan paljon uutta, arvokasta kokemusta, jota »Kommu
nistinen manifesti» ei vielä voinut kuvastaa eikä huomioon
ottaa.

Marx ja Engels korostivat moneen kertaan, kuinka vält
tämätöntä on ottaa huomioon se uusi kokemus, jonka his
toria meille antaa. Marxilainen teoria, joka on läpeensä val
lankumouksellista oppia, vaatii, että sitä kehitettäisiin lak
kaamatta sitä mukaa kuin historialliset olot muuttuvat. 
Marxin ja Engelsin jälkeen on suuri ajattelija ja vallan- 
kumousmies Lenin kehittänyt marxilaista oppia edelleen 
proletariaatin luokkataistelun uusissa olosuhteissa. Leni
nismi on imperialismin ja proletaaristen vallankumousten 
aikakauden marxilaisuutta, sen aikakauden marxilaisuutta, 
jolloin sosialismi on päässyt voitolle kuudesosassa maapal
loa.
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Tämä marxilaisuuden edelleen kehittäminen ei ole vä
himmässäkään määrin horjuttanut Marxin ja  Engelsin teo
rian perussisältöä. Päinvastoin, Lenin on aina puolustanut 
tämän teorian perussisältöä kaikilta vastustajien hyökkäyk
siltä, entistä vankemmin ja  syvemmin perustellut sitä sekä 
rikastuttanut Marxin oppia uudella kokemuksella. Tämä 
koskee ennen kaikkea dialektisen ja  historiallisen materia
lismin oppia, jonka pohjalla Marx ja  Engels jo »Kommu
nistisessa manifestissa» todistivat tieteellisesti porvariston 
häviön ja proletariaatin voiton historiallisen välttämättö
myyden, todistivat, että porvarillisen yhteiskunnan sijalle 
on välttämättä tuleva kommunistinen yhteiskunta.

Kaikenkarvaiset marxilaisuuden vastustajat ovat yrittä
neet horjuttaa tätä edistyksellisintä yhteiskuntakehityksen 
tieteellistä teoriaa. Sen kimppuun ovat hyökkäilleet porvaril
liset taloustieteilijät, katoliset jesuiitat, sosialistiset revisio
nistit, ja keskustalaiset opportunistit ovat vääristelleet 
sitä marxilaisuuden »puolustamisen» varjolla. Kaikista yri
tyksistä huolimatta niiden hampaat eivät ole siihen pys
tyneet. Koko ylettömästä marxilaisvastaisen kirjallisuuden 
paljoudesta ei ole jäänyt jälkeäkään todelliseen yhteiskun
tatieteeseen. Itse elämä on murskannut marxilaisuuden 
arvostelijain argumentit. Mitä pitemmälle kehitys kulkee, 
sitä selvemmin elämä näyttää toteen, että luokkataistelu 
kehittyy porvarillisessa yhteiskunnassa juuri siihen suun
taan ja sitä päämäärää kohti, jonka jo »Kommunistinen 
manifesti» osoitti.

Näin ollen »Kommunistinen manifesti» on nykyajan kan
sainväliselle proletariaatille erittäin arvokas lähde, josta 
se ammentaa itselleen luottamusta asiansa edistymiseen ja 
menestykseen taistelussa riisto järjestelmää vastaan. Samalla 
»Kommunistinen manifesti» on meille nyt pohjana ja läh
tökohtana arvioidessamme aikamme elintärkeää kysymystä: 
missä määrin objektiivinen historiankulku on lisännyt kan
sainvälisen proletariaatin mahdollisuuksia voittaa taistelussa 
luokkavihollista vastaan.

Verratkaamme vaikkapa vain pintapuolisesti kansain
välisen proletariaatin objektiivisten voiton edellytysten 
nykyistä kypsyysastetta niihin suhteellisen kehittymättö
miin edellytyksiin, mitkä maailmassa olivat olemassa sata 
vuotta sitten, jolloin »Kommunistisen manifestin» nerok
kaat kirjoittajat jo näkivät ja tieteellisesti todistivat kapi
talismin kiertämättömän tuhon. Eikö jokaista meitä häm-
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mästytä tavattoman suuri ero, mikä tilanteen kehityksessä 
on havaittavissa? Olihan kapitalismilla sata vuotta sitten 
vielä edessään varsin huomattavat kehitysmahdollisuudet: 
puolen vuosisadan ajan sen kehitys jatkui vielä noususuun
nassa. Siis sinä aikakautena kapitalismi oli vielä suhteelli
sen voimakas auttamattomista ristiriidoistaan ja talouspu
listaan huolimatta. Mutta nykyaikana kapitalismilla on 
takanaan jo puolen vuosisadan pituinen /as/rusuuntaan 
tapahtuvan kehityksen kausi. Nyt se on jo kuolevaa, mätä
nevää kapitalismia, joka on joutunut yleisen pulansa puris
tukseen. Kaikki kapitalismille ominaiset ristiriidat ovat 
jyrkästi kärjistyneet ja  syventyneet.

Perusero on luonnollisesti siinä, että viime vuosisadalla 
koko maailma oli pääoman vallassa, mutta nykyaikana, 
vuodesta 1917 lähtien maailma on jakautunut kahteen vas
takkaiseen järjestelmään, sosialismiin ja imperialismiin. 
Kolmen viime vuosikymmenen aikana imperialistit ovat 
tehneet kaikkensa hävittääkseen neuvostovaltion ja estääk
seen sitä lujittumasta. Neuvostoliitto on kuitenkin lujittu- 
mistaan lujittunut. Siitä on tullut maailman mahtavin 
suurvalta. Työläisten ja  talonpoikien sosialistinen valtio on 
suurena esikuvana koko kansainväliselle proletariaatille. 
Se on kansojen vapauden ja demokratian, niiden turvalli
suuden ja edistyksen varma tuki.

Imperialistisesta järjestelmästä ovat erkaantuneet myös 
kansandemokratian maat. Kolme vahvasti aseistettua fasis
tista valtakuntaa tuli murskatuksi toisessa maailmansodas
sa. Tämä kaikki merkitsee, että imperialistinen leiri heik- 
kenee jatkuvasti. Samaan aikaan ovat työväenluokan 
järjestyneet taistelukykyiset. voimat kasvaneet koko maail
massa. Kapitalistista riistoa vastaan taisteleva proletari
aatti ei enää seiso yksinään porvaristoa vastassa: se on 
saanut lukuisia liittolaisia talonpoikaisten ja muiden 
työtätekevien kansankerrosten riveistä. Sillä on suurena 
liittolaisena myös imperialistien orjuuttamien siirtomaiden 
ja riippuvaisten maiden kansojen kasvava kansallinen 
vapausliike. Nykyajan proletariaatti voi taistelussaan taan
tumuksellista porvaristoa vastaan, taistelussaan kansallisen 
itsenäisyyden puolesta nojata laajan demokraattisen, im- 
perialisminvastaisen leirin voimiin.

Siis nykyisten historiallisten olosuhteiden vallitessa 
sosialismin ja demokratian voiton edellytykset ovat verrat
tomasti lisääntyneet.
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Nykyajan kansainvälisellä proletariaatilla ovat kommu 
nistiset puolueet sinä johtavana etujoukkona, jota ilman 
proletariaatin voitto olisi mahdoton.

Marx ja Engels antoivat arvokkaita ohjeita, jotka kos
kivat kommunistien osuutta proletariaatin luokkataistelussa. 
He kirjoittivat »Kommunistisessa manifestissa»: »Kommu
nistit ovat... käytännöllisesti päättäväisin, aina eteenpäin 
kannustava työväenpuolueiden osa kaikissa maissa; teoreet
tisesti he käsittävät paremmin kuin proletariaatin muu 
joukko proletaarisen liikkeen edellytykset, kulun ja yleiset 
tulokset.»

Marxin ja Engelsin teoksissa nämä nerokkaat ajatukset 
kuitenkin jäivät kehittelemättä. Lenin kehitteli opin puo
lueesta proletariaatin johtavana järjestönä. Nykyajan kom
munistisilla puolueilla on käytettävissään voittoisan bolSe- 
vikkipuolueen koko rikas poliittinen ja organisatorinen 
kokemus ja  todellinen oppi työväenluokan taistelun oikeista 
j ohtomenetelmistä.

Mitä kapitalistisen maailman työväenluokalta toistai
seksi puuttuu? Siltä puuttuu sen voimien riittävää yhtenäi
syyttä.

Marx ja Engels kirjoittivat jo »Kommunistisessa mani
festissa» proletariaatin »vallankumuoksellisen yhteenliitty
misen» ratkaisevasta merkityksestä. Myöhemmin Marx ja 
Engels vastustaessaan porvarillisen vaikutuksen lisäänty
mistä Englannin työväenliikkeessä arvostelivat ankarasti 
niitä trade unioneja, jotka sietävät johtajinaan porvariston 
ostamia miehiä tai sellaisia, joille se ainakin maksaa. 
Imperialismin kaudella, kuten tunnettua, monista työväen
liikkeen opportunistisista johtomiehistä on tullut porvaris
ton palvelijoita.

Imperialistien taantumuksellinen valta ei nykyään pysy 
pystyssä yksinomaan peittelemättömän väkivallan, vaan 
myös sen demagogian varassa, jota imperialistien reformis
tiset apurit harjoittavat työväenluokan keskuudessa. Taan
tumuksellinen valta pysyy pystyssä porvarillisten maiden 
työväenliikkeen hajaannuksen varassa. Sen vuoksi kaik
kien tietoisten työläisten tärkein tehtävä on nyt voittaa tuo 
hajaannus, paljastaa ja eristää sosialidemokraattiset petturit 
ja turvata työväenluokan toiminnan yhtenäisyys. Päävaa- 
rana työväenluokalla on nykyään omien voimiensa aliar
viointi ja imperialistisen leirin voimien yliarvointi.

Imperialismi on kapitalismin viimeinen vaihe. Se on
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lopullisesti tuhoon tuomittua kapitalismia. Se riehuu kuin 
haavoitettu peto, se on vielä vaarallinen, mutta sen aggres
siivisuus ei ole voiman merkki. Taantumuksellisimmilla 
imperialisteilla on vimmattu pyrkimys mielettömiin seik
kailuihin sekä sisä- että ulkopolitiikassa. Mutta sen sokea 
raivo ja seikkailu vimma on omiaan vain todistamaan 
imperialistisen järjestelmän jo menettäneen sisäisen tasa
painonsa. Historiallinen kokemus on osoittanut, että kaik
kein aggressiivisin imperialismi juuri mielettömällä raivol
laan jouduttaa omaa tuhoaan.

Venäjällä vuoden 1917 alussa saattoi pintapuolisesta 
katsojasta näyttää, että miljooniin pistimiin tukeutuva 
tsaarivalta oli silloin voimakkaampi kuin koskaan ennen. 
Muutaman viikon kuluttua se kuitenkin jo luhistui. Hilli
tön taantumus ei siis ole voimakasta, vaan ytimiään myö
ten mädäntynyttä valtaa, joka on tuhoon tuomittu.

»Pravda», 28. 2. 1948 
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



OLETTEKO NEUVOSTOLIITON PUOLELLA 
VAI SITÄ VASTAAN?

Miljoonat kapitalististen maiden työläiset ottivat syk
syllä 1917 riemuiten vastaan viestin proletaarisen vallan
kumouksen voitosta Venäjällä, maailman ensimmäisen 
työläisten ja talonpoikien valtion perustamisesta. Ja kun 
imperialistivaltojen hallitukset järjestivät neuvostovastai
sen sotaretken, Englannin, Ranskan, Yhdysvaltojen ja  mo
nien muiden maiden työläiset nousivat vastustamaan tuota 
rikollista hyökkäyssotaa, tukemaan nuorta neuvostoval
tiota.

Säikähtynyt taantumusporvaristo julisti silloin solidaa
risuuden neuvostovaltiota kohtaan kuolemansynniksi. Mil
tei kaikissa kapitalistisissa maissa alettiin ahdistaa ja 
vainota Neuvostoliiton ystäviä, ennen kaikkea kommunis
tisten puolueiden, vallankum ouksellisten  ammattiliittojen, 
kommunististen nuorisoliittojen, naisjärjestöjen ja Neuvos
toliiton ystävien yhdistysten jäseniä.

Taantumuksellisimmat hallitukset yrittivät ensimmäisen 
ja toisen maailmansodan välisenä aikana tuhota verisen 
terrorin ja julmien vainotoimenpiteiden avulla kaikki aktii
viset ja uskolliset Neuvostoliiton ystävät. Eivät ainoastaan 
Saksan, Italian, Espanjan ja Japanin fasistijulmurit, vaan 
myös Puolan, Suomen ja Romanian ohranat ja muut Ges- 
tapon muunnokset harjoittivat työväenluokan ja edistyk
sellisen sivistyneistön järjestelmällistä ajojahtia. Ne pyy
dystivät verkkoihinsa ja kiduttivat petomaisesti kymmeniä 
tuhansia parhaita työkansan poikia ja tyttäriä. Ja ratkai-
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seva kysymys, jonka nämä 20. vuosisadan inkvisiittorit 
tekivät uhreilleen, kuului tavallisesti:

— Oletteko Neuvostoliiton puolella vai sitä vastaan?
Ja porvarillisen inkvisitiolaitoksen vankikomeroiden 

seinät olivat todistajina, että tämä kysymys herätti aina 
taantumuksen piinaamien vankien sydämessä erityisen 
sankarillisen kestävyyden tulvahduksen. He tiesivät, että 
heidän henkilökohtainen kohtalonsa riippui tästä kysymyk
sestä. Heidän ei olisi tarvinnut kuin kieltää Neuvostoliitto 
pelastaakseen itsensä kärsimyksiltä. Mutta he vahvistivat 
ylpeinä kiintymyksensä Neuvostoliittoon.

Mistä tämä aatteellinen ja moraalinen kestävyys, tämä 
hengen ylevyys? Vastustajamme eivät voineet sitä käsittää, 
se oli heistä jotain kummallista »fanatismia». Sillä eihän 
koskaan ollut sattunut, että jokin porvarillinen valtio oli
si herättänyt toisen maan kansalaisissa näin suurta kiinty
mystä.

Asian ydin onkin siinä, että neuvostovaltio ei ainoastaan 
eroa perin juurin kaikista aikaisemmista valtioista, vaan 
tässä valtiossa on myös toteutunut se ylevä historiallinen 
päämäärä, josta edistyneen ihmiskunnan parhaat nerot 
ovat vuosisatoja uneksineet. Kaikkien maiden poliittisesti 
valveutuneet työtätekevät ymmärtävät, että neuvostoval
tio on maailman ensimmäinen sosialistisen yhteiskunnan 
valtio, niiden ihmiskunnan edistyksellisten voimien etujouk
ko, joiden kutsumuksena on toteuttaa maailmanhistorial
linen tehtävä: muuttaa porvarillinen riistoyhteiskunta va
paaksi sosialistiseksi yhteiskunnaksi.

Neuvostovaltion olemassaolo sinänsäkin elähdyttää 
kapitalististen maiden työtätekeviä heidän taistelussaan 
riistäjien ikeestä vapautumiseksi. Valveutuneimmat työtä
tekevät, kommunistit ja  rehelliset sosialistit ammentavat 
erikoista varmuutta sosialismin voitosta tietäen, että kan
soilla on taistelussa imperialismin ja  kansainvälisen taan
tumuksen horjuttamiseksi nykyisin vankka tuki voittaneen 
sosialismin suuressa maassa.

Siksi heidän syvä kiintymyksensä sosialismin ja kom
munismin asiaan liittyy erottamattomasti yhtä syvään kiin
tymykseen Neuvostoliittoa kohtaan. Siinä, että vakaumuk
sellinen kommunisti tai sosialisti ei missään olosuhteissa 
kiellä Neuvostoliittoa, ei ole mitään ihmeellistä. Näkeehän 
hän neuvostomaassa itsensä sosialismin syntymämaan. Hän 
rakastaa sitä. Miten hän voisi kieltäytyä sellaisesta synty-
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martaasta! Kuinka hän, rehellinen ihminen, voisi kavaltaa
sosialistisen isänmaan!

• •
*

Neuvostovallan olemassaolon ensimmäisistä päivistä läh
tien muiden maiden porvaristo vaati sosialidemokraattisia 
puolueita ottamaan päättävän asenteen neuvostovaltiota ja 
kaikkea sille myötämielistä työväenliikettä vastaan. Sosia
lidemokratian opportunistiset johtajat, jotka jo kauan olivat 
pyrkineet todistamaan porvaristolle, etteivät he ole sen 
herruudelle vaarallisia, Vaan päinvastoin hyödyllisiä ja 
välttämättömiä, alkoivat nyt tavattoman uutterasti osoit
taa valmiuttaan neuvostovastaiseen ja  kommunisminvas
taiseen taisteluun. He tekivät sosialidemokraattisista puo
lueista hallitsevan porvariston tärkeimmän yhteiskunnalli
sen tukipylvään ja ryhtyivät itse sen poliittisiksi kätyreiksi, 
myivät itsensä hallituspaikoista ja  muista suuripalkkaisista 
viroista.

Pian osoittautui kuitenkin, etteivät oikeistososialide- 
mokraatit monissa porvarillisissa maissa kykene estämään 
laajoja työväenjoukkoja siirtymästä kommunistisen liik
keen puolelle. Sellainen tilanne muodostui, kuten tunnet
tua, ensin Italiassa, sitten Bulgariassa, Puolassa ja Sak
sassa. Silloin taantumusporvaristo, joka ei kyennyt pitä
mään valtaa käsissään parlamentaarisen demokratian 
menetelmin, siirtyi sosialidemokratian avulla fasistisen 
diktatuurin terrorikomentoon.

Sen jälkeen kun hitleriläiset fasistit, sosialismin ja 
Neuvostoliiton pahimmat viholliset olivat nousseet valtaan 
Saksassa, kaikkien imperialististen valtioiden taantumus- 
porvaristo asetti toiveensa Saksan fasismin neuvostovastai
seen hyökkäyshenkeen. Sitä auttoivat kaikin keinoin sodan 
valmistelemisessa englantilaiset, ranskalaiset ja amerikka
laiset imperialistit, japanilaisista ja  italialaisista puhumat
takaan. Mutta kaikki heidän suunnitelmansa yhteisestä 
»ristiretkestä» Neuvostoliittoa vastaan joutuivat, kuten 
tunnettua, vuonna 1939 pakollisen tarkistuksen alaisiksi. 
Toisaalta Neuvostoliiton ulkopolitiikka paljasti ajoissa nä
mä suunnitelmat. Toisaalta taas kaikki Munchenin sopi- 
muskumppanukset joutuivat imperialististen ristiriitojen 
yhteentörmäyksen vaikutuspiiriin, kuten Lenin ennusti 
tieteellisesti perustellussa teoriassaan maailmanhistorian
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laeista ja liikkeellepanevista voimista kapitalismin yleisen 
kriisin vallitessa.

Toinen maailmansota, jota kaikki imperialistit olivat 
valmistelleet Neuvostoliittoa vastaan, alkoi todellisuudessa 
Euroopassa hyökkäyshaluisimpien imperialististen (fasis
tisten ) valtojen sotana muita imperialistisia valtoja vastaan. 
Kun sitten Saksa hyökkäsi Neuvostoliiton ja Japani Yhdys
valtojen kimppuun, muodostui Yhdistyneiden Kansakun
tien jättiläisliittouma fasistisia hyökkääjiä vastaan. Sodan 
kulussa Neuvostoliiton sankarilliset armeijat murskasivat 
fasistisen Saksan ja  sen liittolaisten päävoimat. Fasistiset 
hyökkääjät kärsivät täydellisen tappion.

Näin historian todellinen kulku »voitti viekkaudessa» 
perusteellisesti sosialismin imperialistiset viholliset. Mitä 
havainnollisimmin vahvistui se vanha historiallinen koke
mus, että kun raivopäiset taantumukselliset — häviöön 
tuomitun yhteiskuntajärjestelmän pönkittäjät — valmista
vat »yleishyökkäystään» yhteiskunnallisen edistyksen voi
mien tuhoamiseksi, se tavallisesti johtaa — sitä tai tätä 
uomaa pitkin — vain nopeampaan historiallisen edistyk
sen vyöryn läpimurtoon. Sosialismin ja demokratian kan
sainvälinen leiri selvisi Neuvostoliiton johtamana toisesta 
maailmansodasta moninkertaisiksi kasvanein voimin. 
Imperialistisen taantumuksen kansainvälinen leiri sitä 
vastoin oli menettänyt sodan kulussa sellaiset vahvasti 
aseistetut keskukset kuin fasistinen Saksa, Italia ja Japani. 
Enemmänkin: aivan samoin kuin ensimmäinen maailman
sota pudotti imperialistisesta järjestelmästä pois Venäjän, 
siitä jäivät nyt pois uuden demokratian maat.

Näistä Itä- ja Kaakkois-Euroopan maista on tullut 
kansandemokratian maita sen jälkeen, kun ne kukistivat 
ulkomaisiin imperialisteihin liittyneen sisäisen taantumuk
sen, kansallistivat koko suurteollisuuden ja lakkauttivat 
tilanherrojen maanomistuksen.

Neuvostoliiton joukot vapauttivat kaikki nuo maat sak- 
salaisikeestä. Jo tämä seikka yksinkin on ollut perustana 
Neuvostoliiton saavuttamalle valtavalle suosiolle näissä 
maissa, perustana laajojen työtätekevien joukkojen syvän 
kiitollisuuden tunteelle neuvostokansaa kohtaan. Taantu
muksellisten porvarillisten klikkien ja oikeistososialistien 
avoin neuvostovastainen asenne vain joudutti niiden poliit
tista eristymistä ja musertavaa vaalitappiota. Sillä kansan
joukot Puolassa, Tsekkoslovakiassa, Jugoslaviassa, Roma-

373



niassa, Unkarissa, Bulgariassa ja  Albaniassa näkivät ja 
saivat kokemuksesta tietää joka päivä jo sodan ja miehi
tyksen aikana, että se joka on Neuvostoliiton puolesta, on 
vapauden ja kotimaan kunnian puolesta; joka on Neuvos
toliittoa vastaan, hän on maanpetturi ja  ulkomaisten impe
rialistien kätyri.

Sen vuoksi on aivan luonnollista, että ne politikoitsijat, 
jotka maan vapautuksen jälkeen rohkenivat esittää neuvos
tovastaisia tunnuksia tai jo aikaisemmin olivat tunnettuja 
vihamielisyydestään Neuvostoliittoa kohtaan, joutuivat 
työtätekevien joukkojen vihan ja halveksumisen kohteeksi.

Kansandemokratian maissa esittävät nykyisin Neuvosto
liitolle selvästi vihamielisiä iskulauseita vain jotkut autta
mattomasti vararikkoutuneet ulkomaisten imperialistien 
asiamiehet. Kaikki ne puolueet, ryhmät ja  johtajat, jotka 
toivovat vakavasti kansanjoukkojen kannatusta, puolusta
vat yhteistyötä ja ystävyyttä Neuvostoliiton kanssa. Tämä 
on tavattoman tärkeä tosiasia, joka useimmissa tapauksissa 
kuvastaa täysin vilpitöntä poliittista pyrkimystä.

Kansandemokratian maiden työtätekevät tietävät omasta 
kokemuksestaan, että neuvostokansan veljellinen apu on 
korvaamattoman arvokasta ja  välttämätöntä heidän hyvin
vointinsa turvaamiseksi, vapauden, demokratian ja sosialis
min asian edistämiseksi, heidän valtionsa talouden, kulttuu
rin ja puolustuskyvyn nopeaa ja  monipuolista kehittämistä 
varten. Siksi työtätekevien joukkojen on helppo ymmärtää, 
että jokainen toimenpide, joka heikentää tai rajoittaa 
yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa, itse asiassa tähtää enem
män tai vähemmän oikealta näyttävistä perusteluistaan riip
pumatta kansandemokratian olemassaolon perustan hor
juttamiseen. Kenelle ei olisi selvää, että kansandemokra
tian maat voivat turvata riippumattomuutensa ja turvalli
suutensa, koko tulevaisuutensa imperialistien painostukselta 
ja ahneudelta vain kuuluessaan yhtenäiseen demokraatti
seen imperialisminvastaiseen leiriin, jonka johdossa on 
mahtava sosialismin maa.

Niin ollen solidaarisuus Neuvostoliiton kanssa ei ole 
näiden maiden työtätekeville mikään väittelykysymys, vaan 
syvä vakaumus. Sen vuoksi jokainen neuvostovastaisen 
politiikan harrastaja on tuomittu häviöön, kun työläiset — 
elleivät tänään, niin huomenna — kysyvät häneltä:

— Oletteko Neuvostoliiton puolella vai sitä vastaan?
Sillä on mahdotonta otaksua, että työtätekevät joukot,
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joille kestävä ystävyys neuvostokansan kanssa on elämän- 
käskynä, tyytyisivät vain tosiasioista poikkeavia tyhjiä sa
noja sisältävään vastaukseen.

• •
•

Vilpittömän ystävyyden ja solidaarisuuden tunteet Neu
vostoliittoa kohtaan ovat moninkertaistuneet myös Länsi- 
Euroopan maissa sen sankarillisen vapaustaistelun tulokse
na, jota neuvostokansa kävi fasistista Saksaa ja sen liittolai
sia vastaan.

Kuten kaikki vielä muistavat, Ranskan ja muiden saksa- 
laisvaltaan alistettujen maiden kansanjoukot ottivat sanoin
kuvaamattoman riemun tuntein vastaan sanomat niistä 
suurista voitoista, joita neuvostoarmeijat saavuttivat Hitle
rin Saksan ylistetyistä sotalaumoista. Euroopan kansat 
näkivät, että kaikista hitlerinvastaisen liittouman valloista 
vain Neuvostoliitto kykeni murskaamaan ja todella murs
kasi kansojen vapauden hirvittävän vihollisen päävoimat. 
Sosialistinen neuvostovaltio pelasti Euroopan fasistisesta 
orjuudesta.

Samaan aikaan näiden maiden kansanjoukot, jotka tah
toivat osallistua vastarintaliikkeeseen saksalaisia miehittä
jiä vastaan, näkivät, että maan kaikista poliittisista puo
lueista vain kommunistinen puolue osoittautui kykeneväksi 
järjestämään ja johtamaan vaikeata maanalaista työtä ja 
sissitaistelua. Näiden maiden sosialistiset puolueet itse asias
sa lopettivat sodan aikana toimintansa itse paikalla, vaaro
jen keskellä, ja  harrastivat jossain ulkomailla poliittisia 
kombinaatioita. Monet Ranskan ja eräiden muiden maiden 
tunnetut sosialistit seurasivat suurkapitalistien ja taantu- 
muspoliitikkojen esimerkkiä ja ryhtyivät kollaboraatto- 
reiksi, saksalaisten fasistimiehittäjien halveksituiksi käty
reiksi. Mutta rehelliset työläissosialistit ja  sosialistisen liik
keen parhaat paikalliset aktivistit taistelivat käsi kädessä 
kommunistien kanssa maansa vapauttamiseksi.

Siten kommunistit ja  vasemmistososialistit — molemmat- 
han kannattavat päättävästi solidaarisuutta Neuvostoliiton 
kanssa — osoittautuivat suuressa koetuksessa hehkuvim- 
miksi ja uhrautuvaisimmiksi isänmaanystäviksi. He pelasti
vat synnyinmaansa kunnian.

Ranskan sosialistisen puolueen jäsenten keskuudessa 
halu yhteistyöhön kom m unistien  kanssa oli maan vapau-
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tuksen jälkeen niin levinnyt, että tuon puolueen edustaja
kokous päätti marraskuussa 1944 vastoin oikeistosiiven tah
toa ryhtyä neuvotteluihin kommunistisen puolueen kanssa 
yhtenäisen puolueen perustamisesta. Ja jos kommunistisen 
ja sosialistisen puolueen voimien yhdistyminen todella olisi 
tapahtunut, vaikkapa vain yksimielisen, vankan vaaliliiton 
muodossa, sellainen liitto olisi epäilemättä voinut saada 
kaikissa vaaleissa suurimman osan edustajanpaikoista ja 
johtaa maan todellisen demokratian ja sosialismin tielle. 
Mutta tämä näköala, joka uhkasi monopoleja ja porvariston 
huippukerroksen etuoikeuksia, nostatti heti jalkeille Rans
kan »kahdensadan perheen» koko henkivartiokaartin. Pan
tiin liikkeelle kaikki voimat, jotta sosialistinen puolue olisi 
saatu luopumaan yhdistymisestä kommunistien kanssa. 
Työväenliike hajalle hinnalla millä tahansa! — oli mono- 
polipääoman uskottujen miesten vaatimuksena. Ja oikeisto- 
sosialistit, L£on Blum heidän etunenässään, olivat valmiita 
ryömimään vaikka ulos nahoistaan täyttääkseen tämän 
taantumusporvariston tilauksen. Myös kansainvälinen taan
tumus tuki heitä. Kävi ilmi, että amerikkalaiset ja englan
tilaiset imperialistit olivat erittäin kiinnostuneita Ranskan 
työväenliikkeen hajottamisesta. Lontoon labouristikeskuk- 
sen emissaareja saapui tuon tuostakin Pariisiin painosta
maan sosialistista puoluetta.

Tuloksena oli, että tuo musta työ, työväenluokan ha
jottaminen saavutti voiton Ranskassa. Sosialistinen puolue 
kieltäytyi kaikesta yhteistyöstä kommunistisen puolueen 
kanssa. »Kahdensadan perheen» herruus oli pelastettu.

Hajotustyön mestari L6on Blum on monta kertaa sano
nut kommunistien solidaarisuutta Neuvostoliittoa kohtaan 
syyksi, jonka tähden hän pitää yhteistyötä heidän kanssaan 
mahdottomana. Jos Ranskan kommunistit sanoutuisivat irti 
Neuvostoliitosta, hän selitti jesuiittamaisesti, silloin yhdisty
misen tiellä ei olisi mitään esteitä.. .  Tällä selityksellä Blum 
yrittää peitellä sitä, että hän on pettänyt sosialismin asian 
Ranskassa, mutta todellisuudessa paljastaakin itsensä. Sillä 
tilanne koko maailmassa on sellainen, että ilman solidaari
suutta Neuvostoliittoa kohtaan ei missään voi olla uskolli
suutta sosialismin asialle. Se joka katkaisee ystävyyssiteet 
suureen neuvostomaahan, ei mistään enää löydä luotettavaa 
tukea sosialismin puolustamiselle omassa maassaan ulkoi
silta sosialismin vihollisilta. Se joka nousee kapinaan Neu
vostoliiton johtamaa demokraattista kansojen leiriä vastaan,
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auttaa sillä imperialistisia sosialismin ja demokratian vihol
lisia.

Leon Blumin pitäisi paremmin kuin muiden ranskalaisten 
sosialistien tietää, että vilpillisyys Neuvostoliiton suhteen ja 
viha sitä kohtaan johtavat väistämättä työväenliikkeen ja 
sosialismin etujen pettämiseen kautta koko linjan. Ranskan 
sosialistipuolueen oikeistojohtajista ja Blumista heidän etu
nenässään on jo tullut taantumusporvariston suoranainen 
välikappale luokkataistelussa Ranskan työtätekeviä vastaan. 
Sen ministerit järjestävät suurkapitalistien rikastuttami
seksi verilöylyjä nujertaakseen lakkolaiset, jotka vaativat 
vähäisiä korotuksia nälkäpalkkoihinsa. Järjestettyään tällai
sen verenvuodatuksen viime syksynä he toistivat sen kesä
kuussa 1948 Clermont-Ferrandissa. Samaan aikaan Blum 
esittää lausuntoja »toimeenpanovallan voimistamisen tar
peellisuudesta», saaden suosionosoituksia taantumukselli
silta, jotka näiden lausuntojen takaa vainuavat hänen 
olevan valmis pettämään porvarillisen demokratian viimei
setkin rippeet. Mutta eniten Blumia innostavat Amerikan 
imperialistien suunnitelmat. Hän antaa kannatuksensa 
Lontoon päätöksille, jotka, kuten tunnettua, edellyttävät 
Ranskan rikkaimman teollisuusalueen Lothringenin liittä
mistä ns. »Länsi-Saksan piiriin». Hän levittää järjestelmälli
sesti antautumishenkistä ajatusta, että Ranskan samoin 
kuin muidenkin Euroopan kansakuntien on ehdottomasti 
»luovuttava yhteisen päämäärän hyväksi osasta omaa suve
reenisuuttaan».

Kommunistit taas puolustavat koko tarmollaan Ranskan 
suvereenisuutta, sen täydellistä taloudellista ja poliittista 
riippumattomuutta. Itse elävä elämä vahvistaa samoin kuin 
aikaisemmin saksalaisvaaran uhatessa, että Ranskan kom
munistit, joita heidän Neuvostoliittoa kohtaan tuntemansa 
solidaarisuuden tähden on syytetty isänmaallisuuden puut
teesta, todellisuudessa taistelevat eturiveissä maansa vapau
den puolesta. Mutta kommunistien silloiset syyttäjät osallis
tuvat nyt, amerikkalaisen holhouskomennon aikana, Rans
kan riippumattomuuden ja suvereenisuuden hävittämiseen 
yhtä uutterasti kuin tunnetut kollaboraattorit saksalaisten 
»holhouksen» aikana.

Viime vuoden marraskuussa Ranskan sosialistiministerit 
järjestivät, kuten tunnettua, jopa neuvostovastaisia poliisi- 
provokaatioitakin, ilmeisenä tarkoituksenaan amerikkalais
ten maailmanherruuden tavoittelijain luottamuksen ansait-
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seminen. Tästä kaikesta saa sen vaikutelman, että ranskalai
set oikeistososialistit yrittävät epätoivoisesti uskotella Ame
rikan rahavallan pöyhkeille edustajille, etteivät nämä löydä 
mistään parempia kollaboraattoreja kuin oikeistososialistit 
sitten, kun Ranskaan pystytetään amerikanisoitu Vichyn 
valtakomento.

Amerikkalaisilla puolestaan ei ole tässä tilanteessa mi
tään palvelushaluisten sosialistien käyttöä vastaan, mutta 
samaan aikaan he kannustavat yhä avoimemmin Ranskan 
taantumusporvariston ponnistuksia. Mikä myöhemmin 
tulee olemaan Ranskan sosialistisen puolueen kohtalona, 
sen näyttää tulevaisuus. Mutta jo tänään kaikki tietävät, 
että sosialistinen puolue on menettänyt työläisten luotta
muksen parin kolmen viime vuoden kuluessa. Sosialistisen 
puolueen johdon kom m unism invastainen  ja  neuvostovastai
nen asennoituminen on jo käynyt kalliiksi tälle puolueeUe: 
se on menettänyt aikaisemman vaikutuksensa vaaleissa, ja 
monet sosialistiset työläiset ovat lähteneet sen riveistä.

Ranskan kommunistinen puolue sen sijaan on voittanut 
työväenluokan laajojen joukkojen luottamuksen ja  vallan
nut vankasti Ranskan työtätekevien voimakkaimman puo
lueen paikan. Sillä on edessään satoja esteitä ja vaikeuksia, 
mutta se ei pelkää vaikeuksia, jotka ovat väistämättömiä 
taistelussa sosialismin suuren aatteen puolesta.

Ranskan työtätekevien perusjoukot ovat selvästi näyttä
neet, että mitkään taantumusporvariston asiamiehet eivät 
voi vieroittaa niitä solidaarisuudesta Neuvostoliittoa koh
taan.

• •
*

Englannin labour-puolueen suhtautumista Neuvostoliit
toon kuvaa jo se tosiasia, että se on ainoa puolue Euroopas
sa, joka, vaikka nimittääkin itseään työväenpuolueeksi, ran
kaisee erottamisella jokaista jäsentään, joka haluaa kuulua 
Neuvostoliiton ystävien yhdistykseen.

Sodan aikana labour-johtajat ymmärrettävistä syistä 
pidättyivät esiintymästä Neuvostoliitoa vastaan — niinhän 
menetteli silloin myös ChurchiU. Mutta Churchillin hallituk
sessa ollessaan he osallistuivat hänen äänettöminä yhtiö- 
kumppaneinaan salaisiin suunnitelmiin, joiden tarkoituk
sena oli heikentää Neuvostoliittoa pitkittämällä toisen rin
taman avaamista ja käyttämällä muita keinoja. He ryhtyi
vät myös jyrkkiin toimenpiteisiin niitä labouristeja vastaan,
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jotka osallistuivat toisen rintaman viipymätöntä muodosta
mista vaatineeseen liikkeeseen.

Saatuaan sodan ja Englannin parlamenttivaalien jäl
keen käsiinsä hallitusohjat labour-puolueen johtajat 
asettivat selvästi tehtäväkseen ylittää Neuvostoliiton-poli- 
tiikassaan visapäisimpienkin imperialistien odotukset. He 
nähtävästi laskelmoivat, että ellei »itsellään» Churchillilla 
ole aihetta tyytymättömyyteen ja vastaväitteisiin heidän 
ulkopoliittisen peruslinjansa johdosta, se merkitsee heille, 
labouristeille, niin suurenmoista »voittoa», ettei kukaan 
enää voi horjuttaa heidän asemaansa vallan portailla...

Ja kaikki sujui tämän suunnitelman mukaan. Labouris- 
tiset ministerit viittasivat kintaalla vaalien edellä anta
malleen lupaukselle Englannin ja Neuvostoliiton suhteiden 
parantamisesta. He ottivat suuntauksen Neuvostoliittoa ja 
kansandemokratian maita vastaan tähdätyn hyökkäys- 
blokin muodostamiseen yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. 
Englanti yritti yhdessä Yhdysvaltojen kanssa sekaantua 
kursailematta kansandemokratian maiden sisäisiin asioihin 
harjoittaen painostusta vähäisen taantumuksellisen sala- 
liittoryhmän etujen ajamiseksi. Englanti yhdessä Yhdys
valtojen kanssa rikkoi järjestelmällisesti Jaltan ja  Potsda
min konferenssin päätöksiä Saksan demilitarisoimisesta ja 
demokratisoimisesta. Labour-hallitus esiintyi dollaridip- 
lomatian »kylmän sodan» ja sen ahneiden valloitussuunni- 
telmien innokkaana aseenkantajana Euroopassa.

Churchill oli täysin tyytyväinen. Hän ylisti tuon tuos
takin Bevinin ja Attleen neuvostovastaista politiikkaa. Ame
rikkalaiset taantumuslehdet osoittivat samoin suosiotaan. 
Kun sitten Amerikan edistyksellisen demokraattisen liik
keen johtomies Henry Wallace kävi keväällä 1947 Englan
nissa ja puhui siellä suurella menestyksellä joukkokokouk
sissa, labour-puolueen johtajat ryhtyivät puolustelemaan 
Trumanin taantumuspolitiikkaa Wallacen arvostelulta. 
Kuvaavaa on myös että, kuten sittemmin on saatu tietää, 
labour-puolueen keskusjohto tarjosi Wallacen edustajien 
kanssa käymissään neuvotteluissa Wallacelle kavalaa apu
aan asettaen ehdoksi, että hänen on vastustettava aina kom
munistien politiikkaa. Wallacen edustajat torjuivat ehdo
tuksen.

Näin siis labour-ministerit saivat todistetuksi, että heidän 
ulkopolitiikkansa tyydyttää perussisällöltään Englannin 
imperialistien kaikki vaatimukset. Kukaan konservatiiveista
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ei olisi voinut keksiä tai ehdottaa Neuvostoliittoa kohtaan 
vihamielisempää politiikkaa. Sillä labour-hallituksen poli
tiikka onkin itse asiassa piintyneimpien konservatiivien 
politiikkaa. Vain muoto, jossa tämä politiikka tarjoillaan, 
on labour-johtajien oma, enemmän tai vähemmän ori
ginelli.

Kannattaa kiinnittää huomiota tuohon muotoon. Eräät 
Neuvostoliiton viholliset haukkuvat alituisesti maatamme, 
vastustavat kaikkea yhteistoimintaa sen kanssa. Se ei ole 
labourististen sanataitureiden menetelmä. Heistä ei edes 
voi sanoa, että he olisivat aina sanoissa puolesta ja vain 
teoissa vastaan. Ei, he ovat vielä vilpillisempiä. Teoissa he 
tietenkin vastustavat Neuvostoliiton kanssa harjoitettavaa 
yhteistyötä, sanoissa taas puhuvat samaan aikaan sekä puo
lesta että vastaan.

Tätä erikoisuutta ei ole vaikea havaita, jos vain kiin
nitämme huomiota sellaisten puhujien kuin Attleen, Bevi- 
nin ja Morrisonin tavanomaisten neuvostovastaisten esiin
tymisten kaavaan. Heidän puheensa tästä aiheesta rakentu
vat aina suunnilleen samaan tapaan. Ensin puhuja vakuut
taa juhlallisesti: »Olemme ehdottoman vilpittömiä pyrki- 
myksessämme yhteistyöhön Neuvostoliiton kanssa. Mutta 
Neuvostoliiton edustajien kanssa on mahdotonta päästä 
sopimukseen, mahdotonta olla yhteistyössä.» Minkä täh
den? Tässä kohdin puhuja tekeytyy sen näköiseksi kuin 
tahtoisi selittää vallitsevia erimielisyyksiä, mutta sen sijaan 
alkaakin näyttää taitojaan neuvostovastaisessa parjaukses
sa. Hän kestitsee kuulijakuntaa valheellisilla väitteillä sel
laisin hevosenannoksin, että paljon nähneet parlamenttita
lon seinätkin saattavat punastua. Puheensa lopuksi har
jaantunut esiintyjä vielä hellyttää kuulijansa jollakin 
tehoavalla huokauksella, kuten: »Ah, kuinka onnellisia me 
kaikki olisimmekaan, jos neuvostolaiset kommunistit 
lakkaisivat olemasta sellaisia...»

Jos lopuksi lasketaan, mikä on tällaisen labour-puhujan 
neuvostovastaisen puheen tavallinen kokoonpano, saadaan 
tulokseksi likipitäen kaksi osaa ulkokultaisuutta ja  kaksi
toista osaa parjausta. Minä en lainkaan sano tätä naurat- 
taakseni ketään. Sillä ensiksikin ilmiö, josta tässä puhun, ei 
ole naurettava, vaan iljettävä. Toiseksi ei ole naurettavaa 
eikä kiitettävää, että nykypäivien Englannissa jopa monet 
työläiset ja työväenjärjestöjen luottamushenkilötkin vielä 
kuuntelevat suuttumatta näin ala-arvoisia puheita. He
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kuuntelevat niitä eivätkä tiedä, mikä niissä on totta ja mikä 
valhetta, koska eivät tunne eivätkä tarkista nykyajan 
kansainvälisen elämän yksinkertaisimpia tosiasioita.

Totuuden selvillesaamiseksi ei ole muuta keinoa kuin 
tosiasioiden tarkistaminen. Puhuivatpa labour-ministerit 
mitä tahansa, tosiasiat puhuvat siitä, että labour-hallitus 
työskentelee Neuvostoliittoa ja kansandemokratian maita 
vastaan suunnatun kansainvälisen sotilaspoliittisen blokin 
luomiseksi. Länsi-Euroopan sotilasliitto on jo perustettu ja 
se on saanut virallisen muodon, vaikka labouristit vielä 
vuosina 1946 ja 1947 vannoivat, ettei tämä Churchillin 
hanke kuulu heidän suunnitelmiinsa. Nyt Bevin painostaa 
Skandinavian maita ja  kiukuttelee Ruotsin hallitukselle 
siitä horjuvuudesta ja puolinaisuudesta, jota se osoittaa 
tämän uskalletun aikeen suhteen. Vielä enemmän hän on 
kiukuissaan siitä, että Täekkoslovakiaan ja Unkariin asete
tut toiveet luhistuivat lopullisesti näissä maissa valmistel
tujen salaliittojen mentyä myttyyn. Mutta sensijaan de 
Gasperin hallitus Italiassa näyttää jo sillä rauhansopimuk
sen täyttämistä kiertävällä politiikallaan, jota se harjoittaa 
Neuvostoliiton suhteen, olevansa valmis osallistumaan 
kaikkiin Amerikan imperialistien pyyteitä vastaaviin veh- 
keilyihin. Sitä paitsi Länsi-Saksaa militarisoidaan uudel
leen, se irrotetaan muusta Saksasta ja  valmistellaan Mar
shallin suunnitelman tärkeimmäksi sotilaallis-strategiseksi 
tukikohdaksi. Kiistämätön oikeus koko tämän yrityksen 
fyyrerin osaan on taattu amerikkalaiselle osakkaalle, jolla 
on taskussaan sekä dollareita että atomipommi.

Eivätkö nämä tosiasiat puhu siitä, että englantilainen 
samoin kuin amerikkalainenkin diplomatia työskentelee 
järjestelmällisesti pannakseen kokoon eräänlaisen kunnos
tetun »kominteminvastaisen liittouman», joka selvästi on 
tarkoitettu palvelemaan sodan eikä rauhan välikappaleena! 
Ja kun näin on, niin ymmärrämme, miksi Englannin labour- 
puolue osoittaa koko ajan niin epäilyttävää kiinnostusta 
sisäisen taantumuksen voimistamiseen manner-Euroopan 
maissa. Työväenliikkeen hajottaminen, kommunistien syr
jäyttäminen hallituksista, vasemmisto-opposition tukahdut
taminen sosialidemokraattisissa puolueissa, oikeistososialis
tien kannustaminen liittoon taantumuspuolueiden kanssa, 
natsipuhdistuksen ehkäiseminen Saksassa ja Itävallassa ovat 
kaikki selviä merkkejä siitä, että länsiblokin labouristiset 
järjestäjät ovat strategisesti kiinnostuneita taantumuksen
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sisäisen kestävyyden lujittamisesta tuon imperialistisen liit
touman kaikissa hauraissa renkaissa.

Toiset tosiasiat osoittavat, että labour-johtajat ovat kat
soneet tarpeelliseksi itse Englannissakin ryhtyä »puhdista
maan selustaa». He ovat alkaneet pelätä, että selusta on 
sielläkin epäluotettava. Samoin kuin Trumanin hallitus 
Amerikassa niin myös labour-hallitus Englannissa päätti 
erottaa valtion palveluksesta kaikki kommunistit ja  niin 
sanotut mukanakulkijat, so. kaikki ne henkilöt, jotka eivät 
hyväksy hallituksen poliittista suuntaa. Miksi heidät erote
taan? Siksi, että he arvostelevat labour-hallitusta tai ilmai
sevat »epäisänmaallisuutensa» arvostelemalla Amerikan 
nykyistä politiikkaa. Tai jos eivät arvostelekaan, niin joka 
tapauksessa ajattelevat pahaa esimiehistään. Sekin on jo 
pahasta, että kommunistit ja  muut »ei-meikäläiset» näkevät, 
mitä labour-päällystö puuhailee. Parempi on pitää loitolla 
liiat silmät. Ja se on täysin ymmärrettävää: kenellä on 
paha omatunto, hän pälyilee aina ympärilleen peläten syr
jäisten silmiä.

Eikö tällaisen puhdistuksen toimeenpano Englannissa 
ole tosiasia? Tietysti on. Mutta ymmärtävätkö Englannin 
työtätekevät, mitä tämä tosiasia merkitsee? Poliittisesti 
valistuneet ihmiset tietenkin ymmärtävät sen, mutta he ovat 
Englannissa toistaiseksi vähemmistönä.

Eräät englantilaiset kirjailijat esim. ovat tuominneet 
tämän labour-hallituksen toimenpiteen. Tunnettu kirjailija 
Douglas Goldring on sanonut:

»Tämä osoittaa, että inhottavan Trumanin opin mukai
sesti on periaatteessa päätetty käydä sotaa Itä-Euroopan 
demokraattisia maita vastaan.»

Me emme tiedä, onko näin päätetty vai ei. Mutta siitä 
riippumatta tämän hetken vaatimuksen oivaltavat ehdotto
masti oikein ne Englannin edistykselliset toimihenkilöt, 
jotka asettavat kysymyksen näin: sodanlietsojien suunnitel
mat on tehtävä tyhjiksi hinnalla millä hyvänsä!

Entä kuka voi Englannissa tarttua sodanlietsojia kädes
tä? Onko Englannissa sellaista voimaa? On. Se on työväen
luokka, Englannin kansan perusvoima. Se ei ole mitenkään 
kiinnostunut uudesta sodasta, se on päinvastoin kaksinver
roin kiinnostunut rauhan turvaamisesta. Tietenkin, jos työ
väenluokka ei tunne tilanteen vakavuutta tai jos se suhtau
tuu passiivisesti sodan vaaran kärjistymiseen uskoen sodan 
ja rauhan kysymyksen labour-ministerien hoidettavaksi,
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silloin se antautuu vaaraan joutua verisen sodan tahdotto
maksi uhriksi. Mutta jos Englannin työväenluokka seuraa 
valppaasti sodan alkuunpanijoiden vaarallisia hankkeita ja 
taistelee aktiivisesti niitä vastaan, niin sillä epäilemättä 
tulee olemaan tärkeä merkitys rauhan säilymiselle.

Joku voi ajatella, että Amerikka joka tapauksessa aloit
taa sodan Englannin asenteesta riippumatta ja  vetää siihen 
sitten mukaan myös Englannin. Englantilainen kirjailija 
Arthur Calder-Marshall ilmaisi äskettäin pelkonsa, että 
»labour-poliitikot myyvät maamme vieraan kapitalistivallan 
orjaksi» ja silloin tuo valta voi »syöstä meidät sotaan luon
nollisia sosialistisia liittolaisiamme vastaan».

Amerikassa on tietenkin vaikutusvaltaisten raharuhtinai
den ja  kenraalien joukossa siinä määrin imperialististen 
pyyteiden ja hysteerisen sosiaalisen pelon riivaamia, ettei
vät mitkään estokeskukset heidän päässään enää toimi: he 
tuntevat Hitlerin lailla vetoa suureen seikkailuun, hyök
käykseen, maailmansotaan. Mutta Amerikan hallitus tuskin 
voinee suhtautua niin sokean piittaamattomasti siihen vaa
raan, mikä sisältyy sodan aloittamiseen, varsinkin jos se 
tietää porvarillisten maiden, myös Englannin työväenjouk- 
kojen olevan varuillaan.

Rauhan säilyttäminen riippuu siis tietyssä määrin myös 
siitä, kykenevätkö uuden sodan vastustajat Englannissa 
kohottamaan riittävästi Englannin työväenluokan laajojen 
joukkojen poliittista tietoisuutta, valppautta ja toimintaha- 
lua. Olen varma siitä, että tänä päivänä monilla englantilai
silla työläisillä ei ole reaalista käsitystä edes siitä, missä 
laajuudessa ja muodoissa jo nyt harjoitetaan suoranaista 
sotilaallista yhteistyötä Englannin ja Yhdysvaltojen kesken, 
eivätkä he ajattele, mitä varten, kenen hyödyksi sitä har
joitetaan. Sen tähden on niin tarpeellista ja tärkeätä valis
taa työläisiä, ensi tilassa kaikkia järjestyneitä työläisiä, 
herättää työväenjoukkojen omatunto, auttaa heitä tajua
maan, että uuden sodan valmistelu on hirvittävän rikoksen 
valmistelua, joka on ehkäistävä.

Missään tapauksessa ei saa typerän herkkäuskoisuuden 
vallassa mukautua siihen, että kysymys sodasta ja  rauhasta 
vähänkään riippuisi Bevinin, Attleen ja heidän kumppanien
sa kaltaisten labouristien mielialoista. He täyttävät liian ha
lukkaasti hillittömien imperialistien toiveita ja omaksuvat 
näiden pakkomielteitä, mutta suhtautuvat liian piittaamatto-
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masti työtätekevien etuihin. He näköjään vihaavat Neuvos
toliittoa niin silmittömästi, että heidän lausuntonsa hyvien 
englantilais-neuvostoliittolaisten suhteiden toivottavuudesta 
ovat selvästi ristiriidassa sen kanssa, mitä he todellisuudes
sa tekevät. Bevin mm. itsekin korostaa päättäneensä pyrkiä 
toteuttamaan »hahmotelman yhtenäisestä Euroopasta ja 
Euroopan säilyttämisestä länsimaisen sivistyksen», so. kapi
talismin, keskuksena samaan aikaan kuin jokainen järkevä 
hallitus on velvollinen huolehtimaan nykyajan Euroopassa 
vallitsevan kahden erilaisen järjestelmän — sosialistisen ja 
kapitalistisen — rauhanomaisesta rinnakkainelosta ja  
yhteistyöstä. Selvää kuitenkin on, että sellaisille miehille 
kuin Bevinille eivät anna rauhaa niiden voimapolitiikan 
mestareiden laakerit, jotka ovat jo yrittäneet rakennella 
»yhtenäistä Eurooppaa» ja pystyttää siihen »uutta järjes
tystä».

Mutta pystyvätkö Englannin työläiset ja  heidän järjes
tönsä tekemään lopun rauhanasialle turmiollisesta Bevinin 
ja Attleen ulkopolitiikasta? Oikeisto-labouristien ryhmähän 
pitää tiukasti käsissään labour-puolueen ja  myöskin ammat
tiliittojen pääneuvoston sekä monien eri ammattiliittojen 

' johtokoneistoa. Kuten tiedämme, tuon koneiston avulla 
oikeistolaiset johtajat lyövät säännöllisesti opposition vuo
sikokouksissa ja konferensseissa ja  erottavat niiden väliai
koina puolueesta yksityisiä vasemmistolaisia labouristeja. 
Seurauksena on, että eräät vasemmistolaiset masentuvat ja 
menettävät toimintahalunsa, koska heillä ei ole riittävästi 
varmuutta siitä, että Englannin työväenluokka pystyy tal
tuttamaan imperialistisia suunnitelmia toteuttavat labour- 
ministerit.

Nämä ovat aiheettomia epäilyksiä. Kykenihän Englan
nin työväenluokka vuonna 1919 tarttumaan Churchillia 
kädestä, kun tämä silloin sotaministerinä ollessaan järjesti 
neljäntoista valtion pahamaineisen sotaretken nuorta neu
vostotasavaltaa vastaan. Englannin työväenjärjestöt painos
tivat silloin niin voimakkaasti oikeistolaisia johtajiaan, että 
vieläpä Ramsay MacDonaldin ja  Ernest Bevininkin oli 
pakko yhtyä työläisten vastalauseeseen neuvostovastaisen 
intervention johdosta. Olisiko Englannin työväenluokka 
siitä lähtien tullut heikom m aksi tässä suhteessa? Ei tieten
kään, päinvastoin se on tullut voimakkaammaksi.

Entä vuonna 1931, kun MacDonald teki petoksensa? 
Kykeniväthän labour-puolueen järjestöt silloinkin myrskyi-
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seen vastalauseeseen. Ne heittivät MacDonaldin, puolueen 
vanhan johtajan, yli laidan. Mutta oliko MacDonaldin petos 
tunniolUsempaa kuin nykyisten labour-ministerien osallistu
minen uuden maailmansodan valmisteluun?

Ei siis ole syytä epäillä, ettei Englannin työväenluokka 
pystyisi täyttämään velvollisuuttaan, jos vain kaikki vallan
kumoukselliset sodan vastustajat, kaikki Neuvostoliiton 
kanssa harjoitettavan yhteistyön vilpittömät kannattajat 
liittyvät vielä läheisemmin työväenjoukkoihin ja  vakavasti 
auttavat niitä tajuamaan velvollisuutensa rauhan ja  työ- 
väenasian puolustamisessa.

*  •
•

Ihmiskunnalla ei ole ehdottomia takeita uutta sotaa vas
taan niin kauan kuin maailmassa on olemassa rosvomainen 
imperialismi.

Jo kahdesti on kansainvälinen imperialismi päästänyt 
valloilleen maailmansodan. Sekä ensimmäisellä että toisella 
kerralla osa ihmiskuntaa vapautui imperialismin kahleista. 
Ei ole mitään aihetta otaksua, että lopputulos muodostuisi 
toisenlaiseksi, jos maailman kansat eivät kolmannellakaan 
kerralla kykenisi pidättämään imperialisteja hyökkäysso
dasta.

Maailman tilanne on jo sellainen, että sosialismi tulee 
tavalla tai toisella astumaan kapitalismin tilalle noudattaen 
niitä järkkymättömiä yhteiskuntakehityksen lakeja, joita 
kukaan ei voi kumota. Kokemus on vain osoittanut, niin 
kuin edellä jo totesimme, että joka kerta, kun riehaantuneet 
taantumukselliset imperialistit valmistelevat »yleishyök- 
käystään» jo kypsyneen yhteiskunnallisen edistyksen voi
mien tuhoamiseksi, se päinvastoin johtaa vielä nopeampaan 
historiallisen edistyksen vyöryn läpimurtoon.

Taistelua käydään kaikkialla m aailm assa kahden leirin 
välillä. Sosialismin ja  demokratian imperialisminvastainen 
leiri ei koskaan aikaisemmin ole ollut niin voim akas kuin 
nyt. Hyökätessään sitä vastaan imperialistit voivat vain 
murskata päänsä.

Älkööt he unohtako, että kansojen taistelussa imperialis
tisen leirin rikollisia seikkailusuunnitelmia vastaan on joh
tavalla paikalla maailman mahtavin suurvalta — meidän 
Neuvostoliittomme, kansojen ystävyyden ja veljeyden suu-
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ren aatteen esitaistelija. Neuvostokansa on koko edistyneen 
ihmiskunnan lipunkantaja. Järkeä vailla ovat ne imperialis
tit, jotka voivat kuvitella kohtalon hymyilevän heille, jos 
he syöksevät ihmiskunnan rikolliseen sotaansa. Katsokaam
me, kenen polvet vapisevat, kun sellainen sota asettaa jyr
kästi kapitalismin monimiljoonaisille orjajoukoille ja  sor
retuille kansoille ratkaisevan kysymyksen:

— Oletteko Neuvostoliiton puolella vai sitä vastaan? 
Oletteko kansandemokratian puolella vai sitä vastaan? Olet
teko rauhan ja  kansojen veljeyden puolella vai sitä vastaan? 
Minkä puolesta tahdotte käydä sotaa: riistosta vapaan sosia
listisen elämän vai vanhan kapitalistisen orjuuden puolesta?

Mutta me olemme sitä mieltä, että sota voidaan välttää. 
Työtätekevät voivat toiminnallaan ehkäistä sodan. Mitä 
päättävämmin kaikkien maiden työtätekevät tulevat tais
telemaan sodanlietsojia ja heidän apureitaan vastaan, sitä 
enemmän toiveita on siitä, että kehitys sosialismiin kulkee 
päätökseen ilman uutta sotaa.

Aikakauslehti »Novoje Vremja»,
1948, n:o 39
Suomennos otettu kirjasta 
0 , W. Kuusinen. Kansainvälisiä 
kysymyksiä, Kansankulttuuri OY,
Lahti 1951
Tarkistettu venäjänkielisen tekstin 
mukaan



SUOMALAISTEN RAUHANVASTUSTAJIEN 
ASEVARASTOSTA

I

Sota on mille tahansa suurellekin kansalle ankara koet
telemus, mutta niin pienelle kuin Suomen kansalle olisi 
joutuminen uuden imperialistisen sodan temmellykseen 
pahin kansallinen onnettomuus mitä saattaa kuvitella. Sen 
vuoksi luulisi nyt, Lännen imperialistien uhatessa kaikkien 
kansojen rauhaa, olevan itsestään selvää, että rauhan puo
lustaminen katsotaan Suomessakin kansan yhteiseksi asi
aksi.

Mutta Suomen porvaripuolueiden ja mm. sos. dem. puo
lueen sanomalehtien lausunnoista näkee heti, etteivät ne 
suinkaan tunnusta rauhan puolustamista kansan yhteiseksi 
asiaksi eivätkä ylipäänsä suosi laajojen kansankerrosten 
osallistumista mihinkään rauhanpuolustustoimintaan. 
Useimmat noista lehdistä pyrkivät kiihkeästi, mikä milläkin 
verukkeella, painostamaan kansaa pysymään erossa kaikista 
rauhanpuolustuspyrkimyksistä.

Eräille tekosyille ja verukkeille, joiden avulla suoma
laiset rauhanvastustajat yrittävät johtaa maan yleistä mie
lipidettä harhaan, on erikoista tietynlainen, pienen kansan 
mentaliteettiin varautuva »omalaatuisuus», ja niitä kannat
taa sen vuoksi eritellä tässä. Suomen taantumuslehdistössä 
ovat tietenkin käytössä myös kansainvälisen taantumuksen 
surkeasta aatteellisesta asevarastosta lainatut kaavamaiset 
valeargumentit, esimerkiksi se kulunut versio, että rauhan
puolustajien liike on muka kommunistien kätten työtä.. 
Loitsuluku »rauhanliike on kommunistien hanke» on kui
tenkin suuressa määrin menettänyt maagisen voimansa sen 
jälkeen, kun Tukholman rauhanvetoomukseen yhtyi Suo
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messa lähes miljoona kansalaista (neljäsosa maan väestös
tä), mm. pääministeri Kekkonen ja  eräät hallituksen jäse
net, arkkipiispa Lehtonen ja muut kommunismista yhtä 
kaukana olevat toimihenkilöt.

Vielä ovelampi on se veruke, jolla uskotellaan väestölle, 
ettei pienen kansan rauhanpuolustuksella ole mitään mer
kitystä, koska muka »pienet maat eivät voi vaikuttaa suur
ten ratkaisuihin». Tuollainen hurskas huokaus sisältyi mm. 
sos.dem. puoluetoimikunnan äskeiseen vappujulistukseen. 
Sota muka tulee Suomen kansasta riippumatta, jos »suuret» 
niin päättävät, on siis turhaa potkia tutkainta vastaan...

Tuossa sofistiikassa on totuuden hiventä käytetty kie
ron ja  valheellisen päätelmän perusteluna. Jokaiselle on 
selvää, ettei Suomen kansalla tietenkään ole sellaisia voi
mia, että se voisi yksinään pelastaa yleisen rauhan. Mutta 
eihän siitä olekaan kysymys. Maailmanrauhan säilymistä 
puolustavat paljon mahtavammat voimat, niiden joukossa 
maailman suurin maa, Neuvostoliitto, kaikki kansandemo
kratian maat ja monet miljoonat rauhanpuolustajat muissa
kin maissa. Ei Suomen kansa eikä mikään muukaan pieni 
kansa voi kantaa päävastuuta maailmanrauhan puolusta
misesta. Suomen kansa kantaa kuitenkin päävastuun oman 
maansa rauhan puolustamisesta. Siitä on ensi sijassa kysy
mys. Puolustamalla kaikin voimin oman maansa rauhaa 
Suomen kansa antaa siten parhaimman panoksensa myös 
yleisen rauhan puolustamisen hyväksi.

Valmistaessaan uutta maailmansotaa englantilais-ame- 
rikkalaiset imperialistit tahtoisivat saada Suomen luovutta
maan alueensa heidän sillanpääasemakseen hyökkäystä 
varten Neuvostoliittoa vastaan. Eikö Suomen kansan ole 
vastustettava tätä hanketta? Siitä on kysymys. Samaiset 
Lännen imperialistit painostavat kaikkia kapitalistisia maita 
saadakseen ne yhtymään sotaseikkailuihinsa ja luovutta
maan sotilaitaan amerikkalaisten kenraalien tykinruuaksi. 
Tässä tarkoituksessa he tahtoisivat saada Suomenkin 
vedetyksi mukaan sotahankkeisiinsa Neuvostoliittoa ja 
kansandemokratian maita vastaan. Eikö Suomen kansan ole 
siitä päättävästi kieltäydyttävä? Siitä on kysymys, sillä 
muuten Suomen kansa ei voi turvata rauhaa omalle maal
leen.

Mutta sos.dem. puoluetoimikunnan vappujulistuksen 
laatijat näkyvät saarnaavan päinvastaista oppia, sellaista, 
että päättäkööt imperialistiset suurvallat sodan suhteen
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mitä tahansa, ei pienen kansan kannata panna vastaan, 
koska pienet maat eivät kuitenkaan »voi vaikuttaa suurten 
ratkaisuihin»...

Jo on tosiaankin viheliäinen ja katala oppi! Sitä on jo 
kerran toteutettu Suomessa. Se oli vv. 1940—1941. Se suur
valta, Hitler-Saksa, joka siihen aikaan esiintyi imperialisti
sen hyökkäyksen alkuunpanijana, päätti vetää Suomenkin 
avustajakseen suunnittelemaansa hirveään neuvostovastai
seen sotaseikkailuun. Koska Suomen hallitusherrat eivät 
antaneet kansalle edes tietoa tuon »suinen maan päätök
sistä», niin kansa vaikeni lähestyvän vaaran edessä ja kysy
mys Suomen osallistumisesta sotaan jäi pienen, salakäh- 
mäisesti toimivan »sisärenkaan» (Rytin, Tannerin, Kivi
mäen ja muutamien muiden sotaseikkailuihin innostunei
den herrojen) ratkaistavaksi. Suomen kansa syöstiin säkki 
päässä sotaan. Eduskuntakin sai asiasta tiedon vasta sen 
jälkeen, kun armeija oli jo aloittanut sotatoimet.

Tosiaankin varoittava esimerkki siitä, miten voi käydä, 
elleivät laajat kansalaiskerrokset ole valppaita eivätkä puo
lusta rauhan asiaa!

II

Toisena verukkeena suomalaiset rauhanvastustajat käyt
tävät väitettä, että rauhan turvaaminen on hallituksen eikä 
kansanjoukkojen asia.

Kukaan ei tietenkään kiellä, etteikö se kuuluisi hallituk
sen tehtäviin. Eivätkä rauhanpuolustajat suinkaan aio 
vapauttaa hallitusta edesvastuusta tämän tehtävän hoitami
sessa. Mutta voidaanko tällä perusteella kieltää kansalta 
oikeus osoittaa rauhantahtoaan?

Kummallinen logiikka noilla rauhanvastustajilla: sota 
on heistä aina »yhteinen asia», olipa se sitten vaikka kuinka 
epäoikeudenmukainen, mutta silloin kun kansan yhteisenä 
asiana on sodan välttäminen, rauhan turvaaminen, silloin 
ei kansa saisi sekaantua asiaan!

Suomen porvaristo tuntuu unohtaneen, että se on aikoi
naan itsekin turvautunut kansalaisten poliittisten joukko
liikkeiden järjestämiseen. Milloin hallituksen tueksi, mil
loin taas hallitusvallan painostamiseksi on porvaristo jär
jestänyt joukkokokouksia, mielenosoituksia, allekirjoitusten 
keruuta poliittisiin vetoomuksiin, kansalaislähetystöjcn
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esiintymisiä yms. Suomen porvarilliset piirit suosivat tunne
tusti tällaista joukkotoimintaa ei ainoastaan puoli vuosisa
taa sitten, kun oli kysymys Suomen autonomian puolusta
misesta tsaarivallan hyökkäyksiltä, vaan myös vuosina 
1929—1930 fasistisen lapuanliikkeen aikana. Silloin kokoo
muspuolueen lehdet suhtautuivat »ymmärtämyksellä» la
pualaisten rikolliseen joukkoliikkeeseen, niiden laittomiin 
tekoihin. Mutta nyt, kun jalon rauhanasian nimessä pide
tään kansalaiskokouksia ja kerätään allekirjoituksia rauhan
politiikkaa puoltaviin vetoomuksiin, nyt ovat kokoomuk
sen lehdet ja tannerilaiset kiukkua täynnä kansalaisten 
joukkoesiintymisten johdosta.

Hallituksen toiminta rauhan kysymyksessä ei missään 
tapauksessa tee tarpeettomaksi rauhaa puoltavaa kansalais
toimintaa. Jos hallitus harjoittaa johdonmukaista maan 
rauhan turvaamisen politiikkaa, on kansalaisten rauhanliike 
tarpeen hallituksen tällaisen politiikan tukemiseksi. Varsin
kin nykyään, jolloin englantilais-amerikkalaiset imperialis
tit tavalla jos toisellakin pakottavat pieniä valtioita yhty
mään sotahankkeisiinsa, käyttäen apunaan myös näiden 
maiden sisäisiä taantumusaineksia, ei Suomen mikään halli
tus voi katsoa olevansa niin voimakas, ettei se rauhan tur
vaamiseksi tarvitsisi kansan laajojen kerrosten valveutu
nutta ja aktiivista tukea. Jos taas hallitus ei toimi rauhan 
turvaamiseksi, on välttämätöntä, että laajat kansankerrok
set painostavat hallitusta, jotta se täyttäisi velvollisuutensa 
rauhan turvaamisessa, tai ellei se suostu tähän, vaativat 
paremman hallituksen muodostamista. Kuinkas muuten olisi 
mahdollista?

Suomen hallituksen pääministeri Kekkonen puheessaan 
Suomen ja Neuvostoliiton välisen ystävyys-, yhteistyö- ja 
avunantosopimuksen kolmannen vuosipäivän johdosta alle
viivasi erikoisesti tämän sopimuksen merkitystä Suomelle 
rauhaa turvaavana tekijänä. Hän lausui:

»Suomi ei sopimuksessa ole menettänyt mitään osaa itse
näisyydestään, mutta se on osoittanut maailmalle tien, mitä 
se tulee vääjäämättömästi noudattamaan, jos sen rajoja lou
kataan.

. . .  Kun on olemassa varma tieto siitä, miten Suomi tulee 
toimimaan, jos sen aluetta aiotaan käyttää hyökkäykseen 
Neuvostoliittoa vastaan, on olemassa myös se mahdollisuus, 
että sodan laajeneminen Suomen alueelle juuri avunantoso
pimuksen olemassaolon vuoksi tulee estymään. Mutta tämä
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edellyttää», lisäsi pääministeri Kekkonen, »että kenelläkään 
ei ole epätietoisuutta Suomen tinkimättömästä tahdosta 
täyttää sotilassopimuksen määräykset.»

Viimemainitun edellytyksen välttämättömyyteen on syy
tä kiinnittää erikoista huomiota, sillä siitä riippuu sangen 
oleellisesti solmitun ystävyys- ja avunantosopimuksen käy
tännöllinen merkitys jo nykyään, imperialistien valmistel
lessa maailmansotaa. Jos Amerikan ja Englannin imperia
listeilla saksalaisine ja skandinaavisine NATO-liittolaisineen 
olisi tosiaan täysi varmuus siitä, että Suomi aikoo tinki
mättä täyttää kyseessäolevan sopimuksen määräykset, niin 
niiden olisi pakko jättää Suomi pois sotalaskelmistaan. 
Tässä tapauksessa niiden olisi jätettävä Suomi rauhaan, 
sillä provosoida Suomi antamaan vastaisku imperialistisille 
hankkeille ei olisi niiden etujen mukaista. Tällöin toteu
tuisi menestyksellisesti se Suomen pyrkimys, joka on ystä- 
vyyssopimuksen johdannossa otettu huomioon, nimittäin 
»pyrkimys pysyä syrjässä suurvaltain etujen välisistä risti
riidoista».

Mutta onko nyt tosiaankin olemassa se edellytys, että 
Amerikan ja Englannin imperialistit saksalaisine ja skandi
naavisine liittolaisineen olisivat tulleet lopulliseen varmuu
teen Suomen tinkimättömästä tahdosta täyttää sopimuksen 
määräykset? Ilmeisesti asianlaita ei ole niin. Ihmisen pitäisi 
olla poliittisesti umpisokea ja kuuro, jotta ei näkisi, miten 
touhukkaasti länsivaltain sodanlietsojat asiamiehineen 
uurastavat viime aikoina saadakseen Suomenkin mukaan 
päättömiin sotahankkeisiinsa. Ja koska he tässä tarkoituk
sessa niin kovin yrittävät ja uurastavat, niin heillä täytyy 
olla joitakin toiveita menestyksestä.

Olisikin ihme, ellei heillä olisi sellaisia toiveita, kun 
niitä niin auliisti syötetään Suomen taantumuksellisten 
taholta. En puhu nyt siitä, miten Suomen taantumuksel
liset kulissien takana rohkaisevat Pentagonia, siitä ei 
minulla ole silminnäkijän todistuksia, mutta tiedän hyvin, 
että myös Suomen entiset sotasyylliset väittivät valheeksi 
kaikki syytöksen kohdat, joiden vahvistukseksi ei voitu tuo
da vähintään kahta kiistämätöntä silminnäkijätodistustä. 
Sen vuoksi viittaan tässä vain sellaisiin Suomen taantumus-' 
piirien edesottamisiin, jotka ovat yleisesti tunnettuja ja 
minä hetkenä tahansa toteennäytettävissä.

Ensinnäkin englantilais-amerikkalaisen sotapropagan
dan järjestelmällinen levittäminen Suomessa sariomaleh-

391



tien, yleisradion ja  elokuvien välityksellä. Maan virallisen 
tietotoimiston tarjoamista ulkomaanuutisista on noin 90% 
länsimaisten uutistoimistojen aineistoa, suurimmalta osal
taan aivan valheellista tai ainakin tendenssimäisesti 
vääristeltyä. Suomen porvarillisten ja sosialidemokraattis
ten lehtien lukijoille syötetään päivästä toiseen täysinä 
tosina kaikki englantilais-amerikkalaisten sodanlietsojain 
tuoreimmat valheet, joilla naamioidaan Atlantin liiton 
sodanvahnistelut välttämättömiksi »rauhan turvaamistoi
menpiteiksi» muka Neuvostoliiton ja kansandemokratian 
maiden taholta uhkaavaa hyökkäystä vastaan.

Näin ollen länsivaltain sodanlietsojat voivat hyvällä 
syyllä katsoa, että enin osa Suomen sanomalehdistöä tekee 
työtä käskettyä »Atlantin liiton asian» hyväksi.

Toiseksi se tosiasia, että useat Suomen lehdet parjaavat 
Neuvostoliittoa ja  kylvävät vihaa neuvostokansaa kohtaan. 
Se on mennyt niin pitkälle, että pääministeri Kekkosen on 
täytynyt jo kahdesti varoittaa siitä sanomalehdistöä.

Suomen porvariston julkisessa suhtautumisessa Neuvos
toliittoon on kehittynyt omituinen kaksinaisuus: toisaalta 
virallisissa lausunnoissa ystävyyssopimuksen mukaisesti ko
rostetaan maan elinetujen vaativan luottamuksellisten ja 
ystävällisten suhteiden lujittamista, toisaalta taas porva
riston ysdkutusvaltaisimmat lehdet (mukaan luettuina myös 
sosialidemokraattiset) käyvät omaa »kylmää sotaansa» 
Neuvostoliittoa vastaan.

Tosin samat lehdet silloin tällöin toistavat diplomaat
tisesti myös virallisten vakuutusten sanoja naapuriystävyy- 
destä, vieläpä ottavat toisinaan palstoilleen myös joitakin 
Neuvostoliiton informaatiotoimiston tai TASSrin välittämiä 
tietoja neuvostomaan oloista. Mutta nämä vähäiset totuu
delliset tiedon muruset hukkuvat niiden palstoilla vääriste
lyjen ja kaikenlaisen sensaatioaineiston hyöky aallokkoon. 
Sitä vastoin Neuvostoliiton vihollisista ja niiden esiintymi
sestä ei näillä Suomen lehdillä ole muuta kuin hyvää sanot
tavana. Näin ollen niiden harjoittama yleisen mielipiteen 
muokkaus on pääsuunnaltaan sellaista, niin kuin Suomi ei 
olisikaan solminut ystävyys- ja keskinäistä avunantosopi
musta Neuvostoliiton, vaan sen vihollisten kanssa.

Kolmanneksi Suomen sotaviranomaiset ovat viime 
aikoina ryhtyneet erinäisiin epä ily ttävältä  haiskahtaviin 
sotilaallisiin valmiustoimenpiteisiin.

Kuten SKDL:n taholta on eduskunnassa osoitettu, eräät
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näistä toimenpiteistä pyrkivät kiertämään ne rauhansopi
muksen määräykset, joilla Suomen aseellisten voimien laa
juutta on rajoitettu ja joissa Suomi on sitoutunut kieltä
mään sotilaallisluontoisten järjestöjen olemassaolon ja  toi-* 
minnan. Esim. väestönsuojelutarkoituksen nimissä pyritään 
luomaan yli maan ulottuva laaja järjestö, jolla olisi tuhansia 
sotilaallisen koulutuksen saaneita ohjaajia ja  joka kokonai
suudessaan tuskin sanottavasti eroaisi lakkautetusta suoje
luskunnasta. Sitä paitsi armeijan pääesikunnan järjestämät 
liikekannallepanon valmistelut ja  eräät muut sotilaalliset 
valmiustoimenpiteet ovat herättäneet yleistä huomiota sala
kähmäisyydellään (kun sotilasviranomaiset yrittivät maas
toutua siviilihenkilöiden selän taakse) sekä merkillisellä 
maantieteellisellä suuntauksellaan.

Puolustellessaan näitä sotilasviranomaisten toimia »Uusi 
Suomi» ja  muut Helsingin taantumuslehdet yrittivät kät
keytyä neuvostoystävällisen kilven taa selittäen: armeijam
me valmistautuu täyttämään ystävyys- ja  keskinäisen avun
antosopimuksen määräykset ja  sen vuoksi panee asiansa 
kuntoon.. .  Tämän selityksen kätevyyteen oli »Uusi Suomi» 
itse niin ihastunut, että se kokonaan unohti mainita pari 
tärkeää seikkaa.

Ensiksikin sen, että Suomen ja Neuvostoliiton välisessä 
sopimuksessa on kysymys »Saksan tahi minkä tahansa sen 
kanssa liitossa olevan valtion puolelta» tapahtuvasta soti
laallisesta hyökkäyksestä Suomea tai Suomen alueen kautta 
Neuvostoliittoa vastaan. Mitä -Saksaa tässä voidaan tarkoit
taa mahdollisena hyökkääjänä? kysymme »Uuden Suo
men» toimitukselta. Ilmeisesti vain Länsi-Saksaa, sillä Itä- 
Saksalla, so. Saksan Demokraattisella Tasavallalla, ei ole 
sotaväkeä eikä kukaan voi väittää sen uhkaavan muita 
maita. Länsi-Saksan kanssa »liitossa olevia valtioita» taas 
voivat olla vain Atlantin liiton valtiot, siis Yhdysvallat, 
Englanti ym. Katsooko »Uusi Suomi» sitten Länsi-Saksan, 
Yhdysvaltain ja Englannin aikovan hyökätä Suomen alueel
le? Ei, sitä ei »Uusi Suomi» myönnä. Se ei ole sanallakaan 
hiiskunut, että niiden puolelta uhkaisi sodan vaara. Päin
vastoin se on jatkuvasti esittänyt ja edelleenkin esittää nuo 
valtiot rauhanpolitiikan ajajiksi, Suomen ystäviksi, demo
kratian mallikuviksi jne.

Toiseksi »Uusi Suomi» unohti kertoa sen tosiasian, että 
Suomen sotilasviranomaiset ovat ryhtyneet erikoisiin soti
laallisiin valmiustoimenpiteisiin nimenomaan maan itärajal-
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la. Siellä niiden toimesta on rekisteröity rajavyöhykkeellä 
asuvaa väestöä ja kunkin talon karjaluku, siellä on tut
kisteltu koulurakennuksia sotaväen majoitusta silmälläpi

tä en , ja ainakin Kainuun sotilaspiiri on pyytänyt kuntien 
viranomaisilta tietoa kunnanvaltuustojen poliittisista voi
masuhteista. .. Suomen armeijan pääesikunnassa näkyy 
olevan pahasti sekaisin käsitteet, missä on länsi ja mis
sä itä.

Eiköhän ole pikemminkin todettava, että Suomessa ilmes
tyvät »atlantilaisen» suuntauksen lehdet, yrittäessään selit
tää pääesikunnan epäilyttävien sotavalmiustoimenpiteiden 
tarkoittavan ystävyyssopimuksen täytäntöönpanoa, ovat 
täysin epäonnistuneet ja  joutuneet valheesta kiinni. Ilman
kos ei yksikään imperialismin sotaisa lehti Amerikassa, 
Englannissa eikä Länsi-Saksassa erehtynyt uskomaan tuota 
»Uuden Suomen» ja sen kollegojen »diplomaattista» selitys
tä todeksi eikä närkästynyt sen johdosta. Siis hyökkäyksen 
valmistelijat nähtävästi vain myhäilivät partaansa.

Yllä esitettyjen tosiasioiden luokkaan kuuluu myös sel
lainen ilmiö kuin Suomessa tapahtuva sotilaiden värväys 
Amerikan Yhdysvaltain sotajoukkoihin.

Siis Suomessa on nykyään havaittavissa paljon sellaisia 
ilmiöitä ja sellaisia vehkeilijöitä, jotka ylläpitävät eng- 
lantilais-amerikkalaisissa sodanlietsojissa luuloja siitä, että 
he voivat saada Suomen vedetyksi mukaan rikollisiin sota- 
hankkeisiinsa.

III

Viime sodan päätyttyä, jossa Suomen hallitsevat piirit 
löivät jälleen päänsä seinään, olisi luullut maan suurpor- 
varistonkin vihdoin oivaltavan, että ainoaa järkevää poli
tiikkaa Suomen puolelta Neuvostoliiton suhteen on ehdoton 
erossa pysyminen ulkolaisten imperialistien neuvostovastai
sista sotajuonista. Laajat kansankerrokset Suomessa sen 
kyllä käsittävät. Mutta suurporvaristo, ajaessaan ahtaita 
itsekkäitä etupyyteitään, ei nähtävästi kykene pysymään 
järjellisen politiikan puitteissa.

Suomen entisistä sodista on kärsinyt vain kansa, mutta 
ei suurkapitalistit, jotka ovat joka kerta saaneet ylivoittoja 
ja runsaita korvauksia valtiolta. Sen vuoksi heihin on voi
nut juuttua harhaluulo, etteivät he koskaan joudu sodasta 
ja sen seurauksista kärsimään, vaan pelkästään hyötyvät.
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Kun sitä paitsi Yhdysvaltain alkaman hurjan varustelupoli- 
tiikan ja  Korean sodan johdosta Suomen vientitavarain 
hinnat ovat maailmanmarkkinoilla nopeasti kohonneet ja 
amerikkalais-englantilaiset sotajuonittelijat leveästi lupaile
vat turvata Suomen kapitalisteille vielä korkeammat voitot 
osallistumisesta neuvostovastaisiin sotahankkeisiin, niin 
mitäs he enää epäröisivät. Ei pääoman kasaajia omatunto 
paina ja se, jonka on vallannut kasaamisen kiihko, harvoin 
pysyy järkevän politiikan rajoissa. Siitä päättäen, miten 
suurpääomasta riippuvaiset puolueet, lehdet ja politikoitsi- 
jat turmelevat Suomen rauhan mahdollisuuksia, ei voi tulla 
muuhun johtopäätökseen kuin että noiden politikoitsijain 
ahneet isännät ovat jälleen höynähtäneet kannattamaan 
ulkomaalaisten sotaseikkailijain hullunyrityksiä.

Olisi kuitenkin virheellistä tehdä tästä johtopäätös, ettei 
Suomen porvarillisten puolueiden riveissä ole yleensä 
rauhanpuolustajia. Olen varma siitä, että kyseisessä maas
sa kaikkien nykyisten porvarillisten puolueiden riveissä tai 
lähipiirissä, samoin kuin sosialidemokraattisessakin puo
lueessa on niin rauhanasian puolustajia kuin vastustajiakin. 
Paha on vain se, että ensiksi mainitut ainekset ovat toistai
seksi vielä paljon passiivisempia kuin viimeksi mainitut. 
Siinä on yksi vaaran pesäke. Eihän saa unohtaa, ettei 
Suomen kansan enemmistö ennenkään tahtonut sotaa; silti 
sotarikolliset käyttäen hyväkseen kansanjoukkojen passii
visuutta ja tietämättömyyttä sotkivat Suomen ulkovaltojen 
strategiseen verkkoon, ja niin perusteellisesti, että sitten 
sodan edellä voitiin sanoa: »Maallamme ei ole nyt muuta 
vaihtoehtoa kuin käydä sotaa.»

Menestyksellisen rauhantaistelun näköalat ovat nykyään 
Suomessa tietysti verrattomasti valoisammat. Työtätekevät 
joukot tuntevat nyt vaaran. Sadat tuhannet suomalaiset 
osallistuvat jo aktiivisesti rauhanpuolustajien liikkeeseen. 
He ovat päättäneet taistella sen puolesta, että Neuvostolii
ton ja Suomen ystävyys-, yhteistyö- ja keskinäisen avunan
tosopimuksen noudattaminen olisi ehdottoman varmaa. 
Lähes miljoona Suomen kansalaista on jo tietyssä määrin 
allekirjoituksillaan auttanut rauentamaan Englannin ja 
Amerikan sotakiihkoilijoiden toiveita Suomen kansan osal
listumisesta heidän sotaansa.

Suomen rauhanpuolustajien liikkeen menestymiseen on 
vaikuttanut tietenkin valveutuneiden työläisten, heidän 
puolueensa ja järjestöjensä aktiivinen osuus. Mutta taantu-
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musporvariston tannerilaisten asiamiesten valheellisesta 
agitaatiosta johtuen monet rehelliset sosialidemokraattiset 
työläiset pysyttelevät valitettavasti vielä toistaiseksi sivussa 
työtätekevien joukkojen yhteisestä rauhantaistelusta. Miksi 
he kallistavat korvansa porvariston asiamiesten puheille 
tällaisessakin kysymyksessä, jolla on ratkaiseva merkitys 
työväenluokan ja  koko kansan kohtalon kannalta?

Nähtävästi monet työläiset eivät pääoman raskaan sor
ron alla kärsi ainoastaan leivän puutetta, vaan heiltä puut
tuu myös uskoa omiin voimiinsa, uskoa luokkansa asian 
voittoon. Heidän olisi jo aika päästä tästä kohtalokkaasta 
puutteesta.

Aikakauslehti »Novoje Vremja»,
1951, n:o 26
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



YHDYSVALTOJEN NYKYISEN ULKOPOLITIIKAN 
LUONTEENOMAISIA PIIRTEITÄ

YHDYSVALTOJEN FINANSSIHABVAINVALLAN 
ULKOPOLITIIKAN PÄÄLINJA

Amerikan Yhdysvalloissa näemme tällä hetkellä havain
nollisimman esimerkin siitä, millainen valtioelinten sisä- ja 
ulkopolitiikka vastaa monopolistisen kapitalismin kehityk
sen nykyistä tilaa.

Toinen maailmansota joudutti vielä enemmän kuin 
ensimmäinen muissakin porvarillisissa maissa valtiokoneis
ton alistamista kapitalististen monopoliyhtymien valtaan. 
Tämä valtiomonopolistisen kapitalismin kehitysprosessi ei 
ole kuitenkaan yhdessäkään maassa mennyt niin pitkälle 
kuin Yhdysvalloissa. Finanssipääoman valtiaat ovat otta
neet siellä käsiinsä valtiokoneiston välittömän johdon. Heil
le kuuluu kaikki valta. Ministerinvirat ja muut avainasemat 
valtiossa ovat suurten monopoliyhtymien vaikutusvaltaisten 
osakkaiden ja johtajien, heidän lainopillisten neuvonanta
jiensa ja  valtuutettujensa hallussa. On laajalti tunnettua, 
miten hillittömästi nämä »ison rahan» edustajat käyttävät 
valtaansa rikastuttaakseen monopoleja valtion ja kansan 
kustannuksella. He käyttävät kursailematta hyväkseen val
tiokoneiston kaikkia rattaita puuttuakseen alinomaa maan 
talouselämään, tehostaakseen työtätekevien riistoa, hävit- 
tääkseen Amerikan kansan demokraattiset vapaudet ja 
lujittaakseen rahaylimystön itsevaltiutta. Sellainen on 
USA:n nykyisten vallanpitäjien sisäpolitiikan yleinen linja.

Mutta meitä ei kiinnosta tässä Amerikan finanssipää
oman hallitsevien edustajien sisäpolitiikka, vaan heidän 
toimintansa ulkopolitiikan alalla.

Finanssipääoman ulkopolitiikka ei ole mitään muuta 
kuin imperialistista politiikkaa. Tosin imperialistit itse

397



kiistävät sanoissa; politiikkansa imperialistisen luonteen: 
imperialismi on näet ollutta ja mennyttä, se on joskus ollut 
olemassa, mutta meidän aikanamme se ei enää ole elävien 
kirjoissa... Tuollainen loruilu herättää kuitenkin kaikkialla 
vain ivallisia huomautuksia: näiden samojen muka »eiim- 
perialististen» hallitusten politiikkahan ilmenee teoissa, 
jotka ovat luonteeltaan niin korostetun räikeästi imperialis
tisia, että kivetkin siitä huutavat.

Imperialistista politiikkaa ei voida haudata ennen kuin 
on haudattu finanssipääoman herruus, jolle on ominaista 
»väistämätön pyrkimys talousalueen, jopa yleensä alueen 
laajentamiseen». V. I. Lenin osoitti tämän monopolisti
sen kapitalismin taloudellisen olemuksen ja perustendens- 
sien syvällisen tieteellisen erittelyn pohjalla. Hän totesi, 
että »finanssipääoma yleensä pyrkii anastamaan mahdolli
simman paljon maita, miten tahansa, millaisia tahansa ja 
missä tahansa, pitäen silmällä mahdollisia raaka-aineläh- 
teitä ja peläten jäävänsä alakynteen vimmatussa taistelussa 
viimeisistä, vielä jakamattomista maailman alueista tai jo 
jaettujen alueiden uudelleenjaosta».

Tässä on avain amerikkalaisen politiikan olemuksen 
ymmärtämiseen. Kysymys on itse asiassa ekspansiopyrki- 
myksestä. Ja kun jo siihen aikaan, jolloin Lenin kirjoitti 
perustavaa laatua olevan teoksensa imperialismista, finans
sipääoman elinedut, raaka-ainelähteiden tavoittelu ja  pää
oman viennin edut ajoivat Yhdysvaltoja saaliinhimoiseen 
taisteluun siirtomaista ja vaikutusalueista, maailman talou
dellisesta ja poliittisesta uudelleenjaosta, niin nykykaudella 
entisten tekijöiden lisäksi on tullut uusia, ainakin yhtä 
painavia tekijöitä: tarve ulkoisten menekkimarkkinoiden 
laajentamiseen olosuhteissa, joissa ovat samanaikaisesti 
kaventumassa kapitalistiset maailmanmarkkinat kokonai
suudessaan sekä se alue, johon monopoliyritykset sijoittavat 
pääomia käyttääkseen maailman voimavaroja.

Mutta miten vallan ohjaksia pitelevät amerikkalaisten 
monopolien edustajat pyrkivät turvaamaan näiden monopo
lien korkeat voitot ja hallitsevan aseman? Ennen kaikkea 
kahdella tavalla: toisaalta yhä suuremman taloudellisen ja 
poliittisen ekspansion avulla, toisaalta taas USA:n ja sen 
satelliittien talouselämän militarisoinnin avulla. On selvää, 
että nämä kaksi menetelmää liittyvät hyvin läheisesti toi
siinsa. Voimaperäinen ekspansio edellyttää kasvavaa soti
laallista voimaa; talouselämän militarisointi ja  kilpavaruste



lu vuorostaan tehostavat USA:n ekspansiopolitilkan hyök
käävää luonnetta.

Muiden imperialistivaltojen heikentyminen toisen maail
mansodan aikana ja atomiaseen saaminen vuonna 1945 
amerikkalaisten haltuun aiheuttivat kovaa poliittista pään- 
huimausta USA:n imperialisteille. He julistivat kaikkien 
kuultavaksi vaatimuksensa »maailman johtamisesta». Kaik
kien muiden maiden olisi muka pitänyt vastaan sanomatta 
alistua »maailman johtajiksi» julistautuneiden mahtikäs- 
kyyn. Ja kuinka monta kertaa onkaan tyrmistynyt ihmis
kunta jo saanut kuulla Washingtonin »globaalistrategian» 
sepittäjiltä jyriseviä uhkauksia ja julistuksia, joiden mu
kaan Yhdysvallat on luonut niin mielikuvitukselliset ilma- 
ja atomivoimat, että käy muka mahdolliseksi »rangaista 
jokaista», joka kieltäytyy tunnustamasta Washingtonille 
»johtavaa» osaa...

Näemme siis, että imperialistisen aikakauden alussa 
syntynyt finanssipääoman pyrkimys taloudellisen alueen 
laajentamiseen on nykyään kasvanut Wall Streetin hillit
tömäksi pyrkimykseksi »globaaliekspansioon». Toisin sa
noen USA:n hallitsevien piirien jo kauan käymä taistelu 
siirtomaista ja vaikutusalueista on kasvanut hourupäiseksi 
maailmanherruuden tavoitteluksi, kuumeiseksi kilpavarus
teluksi ja uusien sotien valmisteluksi.

Tämä juuri onkin USA:n finanssiharvainvallan nykyisen 
ulkopolitiikan päälinja.

a n t ik o m m u n is m in  m u s t a  l ip p u
JA SEN KÄYTÖN EKI MUODOT

Edistäessään amerikkalaisen pääoman tunkeutumista ja 
Amerikan herruuden levittämistä maapallon kaikkiin osiin 
Yhdysvaltojen diplomatia esiintyy tunnetusti antikom
munismin lipun alla. Tämä fasistien vanha lippu on lainattu 
Saksan hitleriläisen hallituksen asemuseosta. Sehän myös 
aikoinaan lähti antikommunismin mustan lipun alla koh
talokkaalle retkelle saavuttaakseen maailmanherruuden...

USA:n nykyinen diplomatia ei sitä paitsi pidä suinkaan 
salassa, vaan päinvastoin mainostaa, että sen antikommu
nismi on tähdätty Neuvostoliittoa ja  sosialistisen leirin 
muita valtioita vastaan. Lietsoessaan vihamielisyyttä neu
vostovaltiota kohtaan USA:n diplomatia täyttää amerikka
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laisten monopolistien antamaa sosiaalista tehtävää, nämä 
kun ovat joutuneet pois suunniltaan jo sen tähden, että on 
olemassa neuvostovaltio — »äpärälapsi» heidän rajoittunei
den, ahtaiden luokkanäkemystensä mukaisesti. He eivät ole 
tähän mennessä jaksaneet käsittää, että jonkin maan kansa 
rohkenee alää ilman kapitalisteja, ilman mitään riistoa, 
ilman kurjuutta — heidän silmissään tämä on eriskum
mallista ja aivan sietämätöntä.. .  Ja varsinkin siitä lähti
en, kun Neuvostoliiton suuri esimerkki osoitti koko maail
malle sosialistisen talousjärjestelmän paremmuuden kapita
listiseen verrattuna, Yhdysvaltojen rahavaltiaat ovat alka
neet suhtautua sokean vihamielisesti ajatukseen kahden 
järjestelmän rauhanomaisesta rinnakkainolosta.

Dollaridiplomatiaa ei myöskään miellytä se, että Neu
vostoliitto on kansainvälisen rauhan tärkein tuki. Amerikan 
imperialismi ei tietenkään voi kuvitellakaan maailmanher
ruuden valtaamista ilman uutta sotaa tai uusien sotien 
sarjaa. Mutta Neuvostoliitto on USA:n monopolististen 
piirien valmisteleman uuden sodan päävastustaja. Sen tais
telu rauhan puolesta saa tukea kaikilta demokraattisilta 
valtioilta ja myös muiden maiden laajoilta kansanjoukoilta. 
Kaikki tämä kiihdyttää entistä enemmän USA:n taantumuk
sellisten vihaa Neuvostoliittoa kohtaan.

Mutta viha ei ole vielä sotaa. Washingtonin areenalla 
esiintyy tosin yltiöpäisiä sodanlietsojia, jotka kehottavat 
heti sotaretkeen »kaikkia kommunistisia valtioita» vastaan. 
Muuan näistä tasapainonsa menettäneistä politikoitsijoista, 
senaattori William Knowland huudahti äskettäin aikakaus
lehti »Colliersin» palstoilta: »Meidän on oltava valmiit käy
mään sotaa heti paikalla!» Tällaiset kirkujat ovat vailla 
kaikkea todellisuudentajua. Kysymyksen seikkailusotaan 
liittyvästä tavattoman suuresta riskistä mister Knowland 
torjuu humalaisen kauppiaan rennolla kevytmielisyydellä: 
»Meillä ei kuitenkaan ole sellaista tietä, johon ei liittyisi 
riskiä.» On siis samantekevää, millainen on riski — Know- 
land ei siitä välitä!

Näin huimapäiseen seikkailuun ei USA:n valtiodepar- 
tementti tietenkään voi antautua. Tämä laitos ei sentään 
voi, vaikka tahtoisikin, pyyhkäistä yleisestä tietoisuudesta 
kaikkia menneisyyden lohduttomia opetuksia. Liian tuo
reena on vielä muistissa suuri arvovallan menetys, jonka 
Yhdysvaltojen pöyhkeät sotakiihkoilijat kärsivät Korean 
seikkailussaan. Valtiodepartementille samoin kuin Penta-
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gonillekin tekee kipeää muistella äskeistä tappiotaan, jonka 
ne kärsivät osallistuessaan sotaan Vietnamin kansaa vas
taan. Kävikin niin, että pienet vapautta rakastavat kansat 
sulkivat sankaruudellaan tien Amerikan imperialismin 
hyökkäykseltä. Mitä taas tulee »ristiretkiin» Neuvostoliittoa 
vastaan, on yleisesti tunnettua, että kaikki ne ovat päätty
neet vihollisillemme hyvin nolosti. Niin kävi Yhdysvaltojen 
sotilaalliselle interventiolle vuosina 1919—1920 samoin kuin 
fasistisen Saksan ja  sen liittolaisten suurelle sotaretkelle 
vuosina 1941—1945. Historian kokemus osoittaa siis eittä- 
mättömästi: jos Amerikan imperialistit Hitlerin Saksan 
esimerkkiä seuraten aloittaisivat sodan Neuvostoliittoa ja 
muita demokraattisen leirin maita vastaan, olisi tällainen 
sota kovin vaarallista seikkailua hyökkääjille itselleen. Täl
lainen sota asettaisi heti kyseenalaiseksi koko kapitalistisen 
järjestelmän olemassaolon. Mutta eikö USA:n hallitseva 
harvainvalta pelkää panna valtaansa alttiiksi näin suurelle 
vaaralle? Ja miksi se yhtäkkiä panisi kaiken yhden kortin 
varaan?

USA:n kansainvälisen politiikan johtajat haluavat näh
tävästi olla hieman Hitleriä viisaampia eivätkä tahdo suin
päin heittäytyä tähän suureen voimainkoetukseen. He 
lähtevät siitä, että maailmansotaa varten heidän on yhtääl
tä jatkuvasti aseistauduttava, palautettava Saksan ja Japa
nin militarismi, valmennettava (ja muokattava) satelliitteja, 
horjutettava mahtavaa rauhanpuolustajain liikettä jne. 
Toisaalta taas Yhdysvalloissa on keksitty, että sodan val
mistelukin voidaan järjestää niin, että se tuottaa suurim
mille monopoliyhtymille ainakin yhtä paljon voittoa kuin 
tuotti esimerkiksi viime sota. Juuri tämä saadaankin aikaan 
(väliaikaisesti) militarisoimalla maan koko talouselämä.

Mutta jos on oikea se otaksuma, että Yhdysvaltojen 
johtomiehet suunnistautuvat tällä hetkellä jo nk in laiseen 
epämääräiseen uuden maailmansodan valmistelun kau
teen, ei siitä suinkaan seuraa, että tähän kauteen olisi muka 
pysähtynyt Amerikan imperialismin ekspansio.

Valtiodepartementti tosin pyrkii herättämään USA:n 
liittolaisissa sellaisen vaikutelman, ettei Washingtonilla nyt 
muka ole mielessään mitään muuta kuin sodan valmistelu 
Neuvostoliittoa ja  kansandemokratian maita vastaan, ikään 
kuin USA:n hallitus olisi toistaiseksi lykännyt kauas tuon
nemmaksi suunnitelmansa muiden maiden alistamisesta 
Amerikan herruuteen.. .  Amerikan imperialistien toimenpi-
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teet maapallon kaikissa osissa antavat kuitenkin aivan toi
senlaisen kuvan: ne osoittavat, että Amerikan imperialis
tit käyttävät hyväkseen juuri nykyistä kautta laajentaak
seen entistä voimaperäisemmin herruuttaan kapitalistisessa 
ja siirtomaamaailmassa. Demokraattisen leirin maiden ra
joilla Amerikan imperialismi on törmännyt järkkymättö
mään muuriin. Se tehostaä kuitenkin taloudellista ja  po
liittista ekspansiotaan heikoimman vastarinnan tietä ulot
taen tuntosarvensa vanhoihin riippumattomiin maihin 
(Länsi- ja Etelä-Euroopan maat ja Japani) sekä brittiläisiin 
dominioihin — Kanadaan ja  Australiaan — orjuuttaen riip- 
puvaisuussuhteessa olevia maita ja puolisiirtomaita (Latina
laisessa Amerikassa, Lähi- ja  Keski-Idässä) ja  tunkeutuen 
Englannin, Ranskan ja Belgian siirtomaihin ikuistaakseen 
siirtomaakansojen epäinhimillisen sorron ja julman riiston.

Koko tämä Yhdysvaltojen imperialistinen ekspansio ta
pahtuu »taistelu kommunismia vastaan» -kohun varjolla. 
Tämä osoittaa havainnollisesti, että Amerikan ulkopolitii
kan päälippu, antikommunismin lippu, täyttää paikasta ja 
asianhaaroista riippuen erilaisia tehtäviä. Neuvostoliittoa 
ja kansandemokratian maita vastaan suunnatun taistelun 
lippuna se palvelee uuden maailmansodan valmistelua. 
Siirtomaissa ja riippuvaisuussuhteessa olevissa maissa se 
palvelee taistelua kansallista vapausliikettä vastaan. Eräissä 
siirtomaaikeestä äskettäin vapautuneissa Aasian maissa 
antikommunismin lippu kutsuu luopumaan kansallisen 
riippumattomuuden puolustamisen politiikasta ja palkkau- 
tumaan sen sijaan imperialistien palvelukseen. Ja vanhoissa 
kapitalistimaissa tätä lippua käytetään siihen, että nämä 
maat saataisiin kiedotuksi Yhdysvalloista riippuvaisten 
vasallien verkkoon, jotta amerikkalaisille kävisi helpom
maksi puuttua niiden sisäisiin asioihin ja vetää ne soti
laalliseen salaliittoon muita Euroopan valtioita vastaan.

ORJUUTTAVIEN SOPIMUSTEN TYRKYTTÄMINEN
RIIPPUVAISUUSSUHTEESSA OLEVILLE MAILLE

Kansat ovat alkaneet pelätä amerikkalaisen diplomatian 
tarjoamia sopimuksia. Euroopassa Ranskan kansa nousi 
viime syksynä vastustamaan yrityksiä johtaa se amerikka- 
lais-bonnilaisiin ketunrautoihin. Ruotsi puolestaan on jo 
kauan torjunut tungettelevat kehotukset liittyä Pohjois-
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Atlantin sopimukseen. Aasian nuoret tasavallat —Intia, 
Indonesia ja Burma ovat arvonsa tuntien kieltäytyneet 
»kunniasta» olla amerikkalaisen ja  brittiläisen imperialis
min aseenkantajina maittensa näennäisessä puolustuksessa. 
Lähi-Idässä arabimaat ovat jo monta vuotta yrittäneet pe
lastautua uhkaavalta vaaralta joutua »Keski-Idän päällik- 
kyyssopimuksen» ikeeseen. Latinalaisessa Amerikassa taas 
jokainen kansa tietää katkerasta kokemuksestaan, että kun 
näköpiiriin ilmestyy uusi ehdotus Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävästä sopimuksesta, se ennustaa aina koko kansalle 
onnettomuutta, joka on maanjäristystäkin pahempi.

Aikaisemmin, aina toiseen maailmansotaan saakka, 
Amerikan Yhdysvaltojen diplomatia ei niin paljon tyrkyttä
nyt orjuuttavia sopimuksia muille valtioille. Nyt sen sijaan, 
kun Yhdysvaltojen johtomiehet ovat ryhtyneet »johtamaan 
maailmaa», USA:n valtiosihteeri esiintyy kovin vaateliaasti, 
aivan kuin mikä maailman valtio tahansa olisi kärsinyt va
rarikon ja olisi hänen velallisensa, jonka hän voi pakottaa 
allekirjoittamaan kohtalokkaan ehdon sisältävän vekselin:

Jos määräpaikalla ja määräaikaan 
niin ja niin suurta summaa ette maksa, 
kuin suostumuksessa on määrätty, 
panemme sakoks’ vastaavaisen painon 
tuoretta lihaa, jonka leikata saan 
mist’ osasta vaan tahdon ruumiistanne.

(Shakespeare, »Venetsian kauppias»)

Kuten tiedetään, venetsialainen koronkiskuri Shylock 
ei osannut hoitaa liikeasioitaan lainopillisesti moitteetto
massa muodossa. Mutta kuvitelkaapa, että hän samanaikai
sesti olisi hallinnut myös asianajotaidon, — miten onnet
tomasti juttu olisi päättynytkään hänen uhrilleen. Nykyajan 
Amerikassa taas tunnetut asianajajat ja suurimpien mo- 
nopoliyhtymien lainopilliset neuvonantajat ovat toisen 
maailmansodan jälkeen alkaneet esittää suurta osaa diplo
matian areenalla. Siellä jokaisella miljardöörillä on oma 
kokenut lainopillinen neuvonantajansa, joka on jo ties 
kuinka monta kertaa pelastanut hänet joutumasta syytetty
jen penkille selittämällä hyvissä ajoin, mitä muodollisuuk
sia hänen tulee noudattaa väistääkseen rankaisutta lain 
karikot (muun muassa niiden trustienvastaisten lakien, 
jotka siellä yleensä »kieltävät» ■— paperilla — trustien ja 
muiden monopolien olemassaolon).
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Monopoli syntyy tunnetusti kilpailusta, jonka kulussa 
suurin korporaatio (tai korporaatioryhmä) asettaa tavalli
sesti kilpailijoilleen vaihtoehdon: joko tulla murskatuksi 
armottomassa kilpataistelussa tai allekirjoittaa pakkosopi- 
mus, jonka ehdot sanelee uhkavaatimuksen muodossa mo
nopolista so. suurimman korporaation magnaatti. Ne kilpai
lijat, jotka allekirjoittavat sopimuksen, joutuvat rosvotta
viksi, ei miten sattuu, vaan sopimuksen sääntöjen ja  ehtojen 
mukaisesti. Suunnilleen samanlaista menettelytapaa käyt
tävät Yhdysvaltojen monopolistit ja  heidän diplomaattiinsa 
pyrkiessään orjuuttamaan muodollisesti itsenäisiä maita.

Latinalaisen Amerikankin maissa, joissa USA:n hallitse
vat piirit yhä vielä käyttävät toiminnassaan pääasiallisesti 
karkeita väkivaltakeinoja (järjestävät sotilaallisia interven
tioita, salaliittoja ja  valtiokaappauksia), tätä »ison nuijan 
politiikkaa», miksi sitä nimitti presidentti Theodore Roose
velt, täydennetään yhä useammin politiikalla, jonka tarkoi
tuksena on tyrkyttää kansoille orjuuttavia rosvosopimuksia.

On sattunut niinkin, että eräät Latinalaisen Amerikan 
»niskoittelevat» valtiot ovat kansainvälisen oikeuden alkeel
lisiin periaatteisiin vedoten kieltäytyneet allekirjoittamasta 
Washingtonin niille tyrkyttämiä sopimuksia. Mitä näissä 
tapauksissa oli tehtävä? Tämän kysymyksen ratkaiseminen 
vaati USA:n diplomatialta juridista kekseliäisyyttä. Valtio- 
departementti suunnitteli kokonaisen järjestelmän paname- 
rikkalaisia sopimuksia, ratkaisuja ja  organisatorisia raken
nelmia, joiden perusteella USA:n hallituksella on mahdol
lisuus »kaikkien Amerikan valtioiden» nimissä pakottaa 
mikä tahansa Latinalaisen Amerikan maa alistumaan tah
toonsa. Wall Streetistä taloudellisesti riippuvaisten Latina
laisen Amerikan maiden hallitusten oli pakko jo vuonna 
1947 hyväksyä »Sopimus läntisen pallonpuoliskon puolus
tuksesta» ja vuosina 1948 ja 1954 »antikommunistiset» 
julkilausumat.

Näin muodostettu juridinen ja organisatorinen järjes
telmä on muodollisesti tähdätty Latinalaisen Amerikan tasa
valtojen pelastamiseen »vierasmaalaiselta despotismilta» 
tai »kansainväliseltä kommunismilta». Mutta tosiasiassa se 
antaa juuri vierasmaalaiselle despotismille (USA:n impe
rialismille) juridisen aiheen sekaantua Latinalaisen Ame
rikan tasavaltojen sisäisiin asioihin. Jos joku näistä tasaval
loista kieltäytyy allekirjoittamasta sille tuhoisia sopimuk
sia, kuten Guatemala teki, tai jos se aikoo hyväksyä Wall
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Streetille epämieluisen lain (esimerkiksi arvokkaimpien 
luonnonrikkauksiensa kansallistamisesta), Washington voi 
julistaa tällaisen tasavallan »kommunistisen vaaran» ruu
miillistumaksi — ja silloin sen käy huonosti! Yhdysvaltojen 
hallitus saa silloin muodollisen aiheen vedota panamerikka- 
laisiin sopimuksiin selittääkseen juridisesti oikeaksi väki
valtaisen sekaantumisensa tämän heikon valtion asioihin.

Tällainen silmukka riippuu jokaisen tasavallan yllä La
tinalaisessa Amerikassa.

Tämä sopimusjärjestelmä suo Amerikan imperialisteille 
vielä sen edun, että se velvoittaa muutkin valtiot ottamaan 
osaa Washingtonin hyökkäystoimiin. Kuten on tunnettua, 
Amerikan imperialistit käyttävät hyvin mielellään vieraita 
käsiä herruutensa levittämistarkoituksiin. Niinpä he saa
vatkin muodollisen oikeuden käyttää toisia sorrettuja kan
soja toisten alistamiseen.

Vaikka USA:n diplomatia kuinka yrittäisi repiä kappa
leiksi ja polkea maahan kaikki kansainvälisen oikeuden 
periaatteet, käytännössä osoittautuu kuitenkin paljon vai
keammaksi kuin paperilla tuhota kansojen pyhä oikeus 
vapaaseen, itsenäiseen olemassaoloon. Jos Latinalaisen 
Amerikan tasavaltojen hallitusten tavallisesti pitääkin jos
sain määrin alistua kansainvälisen oikeuden amerikkalais- 
tamiseen, näiden tasavaltojen kansat eivät suinkaan tunnus
ta moista kansallisuussorron laillistamista.

Guatemalan isänmaanystävien vastarinta tosin kukistet
tiin, ja  siellä valtaan nostettu sotilasjuntta allekirjoitti sil
mää räpäyttämättä USA:n diplomaattiedustajan esittämän 
kaksipuolisen sopimuksen, joka »keskinäisen puolustuksen» 
varjolla saattaa Guatemalan poliittisen ja  taloudellisen 
elämän Yhdysvaltojen rajoittamattomaan valvontaan. Mutta 
kukistetuinko Guatemala sen ovelan sopimusjärjestelmän 
avulla, jonka USA.n diplomatia on kehitellyt? Ei. Kaikki 
tietävät, että se kukistettiin vanhoin tavanomaisin menetel
min — järjestämällä sotilaallinen interventio ja salaliitto 
armeijan riveissä. Sopimus, jonka Washington tahtoi saada 
aikaan, kävi mahdolliseksi vain karkean väkivallan avulla. 
Ketään ei onnistuttu pettämään. USA:n imperialistinen 
ekspansiopolitiikka ilmeni niin alastomassa muodossa, että 
se aiheutti suuttumuksen aallon muissakin Latinalaisen 
Amerikan maissa.

Latinalaisen Amerikan maiden kansat tulevat tietoisem
miksi ja valppaammiksi. Ne pakottavat vallanpitäjänsä yhä
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useammin kieltäytymään allekirjoittamasta Washingtonin 
tyrkyttämiä sopimuksia. Latinalaisen Amerikan kansojen 
kansallinen vapausliike vaatii myös kumoamaan USA:n 
kanssa aikaisemmin solmitut orjuuttavat sopimukset.

Mutta sitä ahnaammin pumppaavat Latinalaisesta Ame
rikasta miljardivoittoja New Yorkin, Chicagon ja Philadel
phian suuret monopoUyhtymät, jotka ovat anastaneet käsiin
sä näiden maiden luonnonrikkaudet ja valvovat niiden tuon
tia ja  vientiä, rahataloutta ja luottotoimintaa. Samaan 
aikaan valtiodepartementin julistama »uusi yhteisymmär
ryksen aikakausi» Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan 
välillä saa ilmauksensa yhä räikeämmissä muodoissa. Sitä 
todistavat salaliitot Boliviassa Paz Estenssoron hallitusta 
vastaan, selkkauksen lietsominen Nicaraguan ja Costa Rican 
välillä, valtiokaappaus Paraguayssa ja Vargasin syrjäyttä
minen vallasta Brasiliassa.

Kaksi viimeksi mainittua kaappausta osoittaa, että 
USA:n nykyiset republikaaniset vallanpitäjät ovat katsoneet 
välttämättömäksi toimeenpanna vaihdoksen tai puhdistuk
sen sellaisissakin Latinalaisen Amerikan hallituksissa, jotka 
ovat moneen kertaan osoittaneet olevansa USA:n politiikan 
kannattajia eivätkä sen vastustajia. Presidentti Vargas syr
jäytettiin vallasta vain sen tähden, ettei hän ryhmineen voi
nut estää sitä isänmaallista liikettä, joka nousi puolusta
maan Brasilian kansallisia rikkauksia. Vargas teki itsemur
han, mutta kongressin ja kuvernöörien vaaleissa, jotka uusi 
hallitus järjesti terrorin oloissa, Brasilian kansa antoi kai
kesta huolimatta yksiselitteisen vastauksen: valittujen edus
tajien, senaattorien ja kuvernöörien valtaenemmistö on 
jenkkien vastustajia.

Yhdysvaltojen imperialismin asiamiehet joutuvat muis
sakin Latinalaisen Amerikan maissa yhä enemmän eriste
tyiksi kansan peruskerroksista, kaikista kansallisen riippu
mattomuuden rehellisistä kannattajista. Pinnalta katsoen 
voi näyttää siltä, että Yhdysvaltojen siirtomaajärjestelmä 
Latinalaisessa Amerikassa on käynyt vankemmaksi, koska 
sen tukipylväät on uusittu. Mutta jos katsotaan tarkemmin 
ja syvemmälle, voidaan nähdä, että nämä uudet tukipylväät 
ovat useimmissa tapauksissa heikompia kuin entiset, koska 
niillä ei ole minkäänlaista maaperää kansan keskuudessa. 
Amerikkalaisen siirtomaaherruuden rakennus seisoo siis 
noissa maissa, kuten sanotaan, savijaloilla. Sellainen 
rakennus ei kestä suurta myrskyä.
406



SEIKK ATT /f TNOMAIST A SIIRTOMAAPOLITIIKKAA

Aasiassa on siirtomaiden ja riippuvaisuussuhteessa ole
vien maiden kansallinen vapausliike tunnetusti saavuttanut 
viime aikoina valtavaa menestystä. Kiinan kuusisataamil- 
joonainen kansa on murskannut ulkomaisen imperialismin 
ja kotimaisen taantumuksen kahleet, luonut oman vapaan 
kansanvaltionsa ja kartuttaa nyt jättiläismäisellä tarmolla 
voimiaan laskien sosialismin perustaa. Sankarillisella tais
telullaan Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten sotilaallista 
interventiota vastaan Korean Kansandemokraattinen Ta
savalta pakotti kiinalaisten kansanvapaaehtoisten avulla 
hyökkääjien voimat pysähtymään rajoilleen ja sitten 
myös suostumaan välirauhan solmimiseen. Vietnamin kan
san uljas vapaustaistelu ranskalaisia ja heitä auttaneita 
amerikkalaisia kolonialisteja vastaan päättyi Vietnamin 
Demokraattisen Tasavallan voittoon Geneven konferens
sissa laadituilla ehdoilla.

Tavattoman tärkeä historiallinen merkitys on myös sillä, 
että vapautta rakastava Intian kansa, joka taisteli kauan 
brittiläistä iestä vastaan, on saanut valtiollisen riippumatto
muutensa tunnustuksen. Tästä entisestä oikeuksia vailla 
olleesta siirtomaasta — Brittiläisen imperiumin suurim
masta — on nyt tullut Intian itsenäinen tasavalta. Niin 
tärkeä maa kuin Indonesia on kansansa uhrautuvan tais
telun ansiosta päässyt vapaaksi Hollannin siirtomaaikeestä 
ja luonut oman kansallisen tasavaltansa. Myös Burma on 
perustanut oman valtionsa.

Kansallisen vapausliikkeen saavutusten ollessa näin 
suurenmoisia on vaikea nähdä mitään perusteita, jotka an
taisivat imperialisteille syyn reuhata Aasiassa. Lukuunotta
matta Irania, missä Wall Street rahoitti valtiokaappauk- 
sen ja  sai aikaan maan väliaikaisen antautumisen, Aasian 
kaikilla muilla alueilla imperialistit — varsinkin Amerikan 
imperialistis — ovat itse asiassa osoittaneet voimattomuu
tensa taistelussa kansallista vapausliikettä vastaan. Tästä 
huolimatta amerikkalainen diplomatia esiintyy perin röyh
keästi, aivan kuin sillä olisi taskussaan valtuuskirja tahton
sa sanelemiseen Aasian kaikille kansoille. Vaikuttaa siltä, 
että Yhdysvallat yrittää korvata sotilaspoliittisen arvoval
tansa menetyksen uusilla seikkailumaisilla siirtomaahank- 
keilla.

Knowland, republikaanien johtaja Yhdysvaltojen senaa-
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tissa, on kirjoittanut Amerikan politiikan »virheistä» Aasi
assa. Ensimmäinen virhe oli muka se, etteivät amerik
kalaiset »pelastaneet Kiinan eteläisiä maakuntia» kansan- 
vapautusarmeijalta (pohjoisille ja keskisille maakunnille 
Knowlandkin viittasi kintaalla). »Seuraava suuri virhe», 
hän kirjoittaa, »oli tyytyminen umpikujaan Koreassa ja 
vihdoin ranskalaisten antautuminen Indo-Kiinassa.» »Se, 
että me emme voittaneet Korean sotaa, saattaa osoittautua 
yhdeksi suurimmaksi historialliseksi virheeksi...»

Niin, »virheet» olivat todella kohtalokkaita. Mutta koet- 
tivathan Amerikan vallanpitäjät ja kenraalit olla tekemättä 
noita »virheitä» — ja  kovasti koettivatkin! Koettivat koko 
voimallaan. Mutta eivät saaneet mitään aikaan. Siis nämä 
heidän »virheensä» olivat väistämättömiä, aivan samoin 
kuin Hitlerin romahdus oli väistämätön. Oman aggressiivi
sen politiikkansa väistämättömien tappioiden nimittäminen 
virheiksi kuulostaa tahattomalta itseironialta. Kysymys ei 
kuitenkaan ole tästä, vaan siitä, että viimesten 5—6 vuoden 
aikana imperialistit ovat lopullisesti menettäneet kolme Aasi
an valtiota: Kiinan Kansantasavallan, Korean Kansande
mokraattisen Tasavallan ja  Vietnamin Demokraattisen 
Tasavallan. Näiden maiden kansat ovat vapautuneet impe
rialistisesta sorrosta, tehneet lopun kapitalismin ja feoda
lismin herruudesta. Imperialistinen ekspansio on päättä
västi pysähdytetty näiden valtioiden rajoilla. Rajapyykin 
takaa niitä tietenkin uhkaillaan, niitä kirotaan ja niille 
»irvistetään matkan päästä», kuten englantilainen aika
kauslehti »Economist» on purevasti todennut. Viholliset voi
vat tehdä myös provokatorisia hyökkäilyjä rajoilla. Mutta 
näiden maiden sisällä imperialismilla ei enää ole sen tun
keutumiselle tärkeitä taloudellisia, poliittisia ja sotilaallisia 
asemia. Ja tämä on tietenkin vapaiden kansojen suuri etui
suus.

Muiden aasialaisten maiden, joilla ei ole tätä etuisuutta, 
on pakko alituisesti suojella itseään ei ainoastaan ulkoapäin 
tulevilta imperialistien iskuilta, vaan myös amerikkalaisen 
vaikutuksen kasvavalta tunkeutumiselta näihin maihin. 
Surkeimmassa asemassa on Japani, joka itse asiassa on yhä 
vielä Yhdysvaltojen miehittämä. Suostuessaan Washingto- 
nin vuonna 1951 sanelemaan orjuuttavaan »rauhansopimuk
seen» Japanin hallitus antoi Amerikan imperialisteille 
muodollisen oikeuden kytkeä maa kahleisiin, jonka renkaat 
muodostuvat amerikkalaisista sotatukikohdista. Amerikan
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imperialistit loivat itselleen vaikutusvaltaisen asiamiesver- 
kon lahjomistaan japanilaisten monopolien edustajista, ja 
näiden avulla he pyrkivät alistamaan maan koko talouselä
män palvelemaan Wall Streetin rahavaltiaiden etuja. Näin 
ollen Japania varten ei enää tarvitse perustaa mitään uutta 
orjuuttamisjärjestelmää. Tällainen järjestelmä on sen 
sijaan katsottu Washingtonissa välttämättömäksi Englan
nin, Ranskan ja  Hollannin vuosisataisesta sorrosta vapau
tuneiden Kaakkois-Aasian maiden orjuuttamiseksi.

Imperialistisen liittouman muodostamista Kaakkois- 
Aasian maiden orjuuttamiseksi oli Yhdysvaltojen diplomatia 
valmistellut useiden vuosien kuluessa haalimalla kokoon 
sotaliittoa näiden maiden »puolustuksen» varjolla. Mutta 
kun Kaakkois-Aasian tärkeimmät valtiot — Intia, Indonesia 
ja Burma — kieltäytyivät osallistumasta tähän enemmän 
kuin epäilyttävään hankkeeseen, oli sen toteuttamista lykät
tävä. Kun sitten Vietnamin kansan vapautusarmeija saa
vutti voiton, jonka tulokset kirjattiin Geneven konferens
sissa, ei USA:n valtiodepartementilla enää riittänyt kärsiväl
lisyyttä. Se kehotti Englantia ja Ranskaa luomaan viipy
mättä sotilaallisen liittouman Kaakkois-Aasian kansojen 
kurissapitämiseksi. Voidaanko sietää sitä, että tällä alueel
la, joka on niin rikas monenlaisista strategisista raaka-ai
neista (joista Yhdysvaltojen valtiosihteeri Dulles vielä maa
liskuussa 1954 puhui niin kiehtovasti), maa toisensa jälkeen 
vapautuu New Yorkin, Lontoon ja Pariisin monopolistien 
valvonnasta? Ei! On viipymättä muodostettava sotilaallinen 
liittouma, joka sanelee tahtonsa Aasian kansoille — ja se on 
muodostettava missä kokoonpanossa tahansa! Vaikka ei 
kukaan uskoisikaan, että muodostettava liittouma on »puo
lustusliitto», niin se on samantekevää...

Näin menetelminkin. Kiireellisessä järjestyksessä kokoon
tuivat Manilaan kolmen tärkeimmän siirtomaavallan edus
tajat yhdessä Englannin kahdesta dominiosta (Australiasta 
ja Uudesta Seelannista) olevien apuriensa ja Amerikan 
tosiasiallisen suojelualueen Filippiinien sekä kahden muo
dollisesti itsenäisen, mutta Yhdysvalloista suuresti riippu
vaisen aasialaisen valtion, Pakistanin ja Thaimaan, valtuu
tettujen kanssa. Tässä kokoonpanossa hyväksyttiinkin 
Dullesin sanelun mukaan niin sanottu »Sopimus Kaakkois- 
Aasian puolustuksesta».

Sopimuksen tekstissä on sen myrkkyhampaat peitetty 
valheellisiin korulauseisiin, joiden tarkoituksena on yksin -
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kertaisten ihmisten pettäminen. Itse sopimuksen tekstistä 
käy kuitenkin selville, että muodostettu liittouma julistaa 
tarkoituksekseen »ulkoapäin tulevan ja  alueellista eheyttä 
ja poliittista vakauttamista vastaan tähdätyn myyräntyön 
estämisen» Kaakkois-Aasian maissa. Olikohan Amerikan ja 
Englannin imperialistien mieleen todellakin yhtäkkiä 
juolahtanut ruveta estämään sitä todellista ja sangen tur
miollista »ulkoapäin tulevaa myyräntyötä», jota he itse 
harjoittavat näissä maissa lukuisten asiamiestensä avulla? 
Ei, tällaisesta ajatuksesta he tietenkin ovat kaukana. He 
nimittävät »myyräntyöksi» yksinkertaisesti sorrettujen 
kansakuntien kansallista vapausliikettä ja  kansallisen riip
pumattomuuden puolustamispolitiikkaa jo vapautuneissa 
maissa. Juuri tästä toiminnasta aikoo Manilassa muodostet
tu kolonisaattorien liittouma tehdä lopun.

Sopimuksen eräässä toisessa artiklassa sanotaan, että 
osalliset tulevat neuvottelemaan keskenään yhteisistä toi
menpiteistä siinä tapauksessa, jos näissä maissa syntyy 
tietty »tilanne». Lukuisista lausunnoista päätellen sopimuk
sen tekijät tarkoittavat tällä käsitteellä vaikka minkälaisia 
tapahtumia, jotka eivät vastaa siirtomaavaltojen, Kaakkois- 
Aasian »puolustajiksi» julistautuneiden, etuja ja  sotasuun
nitelmia.

Näin ollen Manilassa hyväksytyn sopimuksen 
(SEATO:n) sanamuotoon sisältyy kohtia, joihin kolme tär
keintä siirtomaavaltaa voivat vedota silloin kun haluavat 
perustella imperialistista puuttumistaan Kaakkois-Aasian 
maiden asioihin. Ja vaikka ne eivät itse julkaistavaksi 
tarkoitetussa sopimuksen tekstissä ilmaisseetkaan avoimesti 
kaikkia siirtomaaherruustavoitteitaan, ei saa jättää huomion 
ulkopuolelle sitä seikkaa, että valtiodepartementin perusta
ma sotilaallinen liittouma jo sellaisenaan tulee palvelemaan 
siirtomaavaltoja -— ensi tilassa tietenkin Yhdysvaltoja — 
ekspansio- ja  siirtomaapolitiikan välineenä Kaakkois-Aasi- 
assa.

SEATO-liittouma merkitsee välitöntä vaaraa ennen 
kaikkea kahdelle sen osanottajalle, Pakistanille ja  Thai
maalle. Pakistanin ja  Thaimaan hallitsevat piirit tulevat 
epäilemättä pian vakuuttuneiksi siitä, että uskoessaan 
itsensä ja maansa Amerikan imperialistien palvelukseen ne 
menettelivät kovin harkitsemattomasti. Niille tarkoitettu 
osa — niiden samojen aasialaisten osa, joiden avulla impe
rialistit aikovat käydä sotaa toisten Aasian kansojen alis-
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tamiseksi, — ei ylipäänsä ole suinkaan kadehdittava. Eikä 
siinä vielä kaikki. SEATO-liittouman amerikkalaiset johto
miehet tuskin antavat Pakistanin ja Thaimaan hallitsevien 
piirien itsensä huolehtia valmistautumisesta niille tarkoite
tun osan suorittamiseen. Saadakseen varmuuden siitä, että 
heidän vasallinsa — Pakistan ja Thaimaa vastaansanomatta 
täyttävät tulevan tehtävänsä Aasian vapautta rakastavien 
kansojen rankaisijoina ja  rauhoittajina, amerikkalaiset 
tahtovat ilmeisesti jo lähiaikoina ottaa ankaraan valvon
taansa koko talouselämän, politiikan ja sotalaitoksen näissä 
maissa.

Tämä merkitsee, että kaikista Kaakkois-Aasian maista 
on imperialistien nieltäviksi ensi tilassa suunniteltu ne kak
si maata, jotka itse ovat avanneet porttinsa Amerikan eks
pansiolle. Niinpä ei ole sattuma, että Thaimaahan on siir
retty Guatemalasta USA:n lähettiläs Peurifoy. Lehdet 
kertovat, että »Dullesin mielestä Guatemalan kokemus 
auttaa Peurifoyta suorittamaan uuden tehtävänsä Thai
maassa».

Välitön vaara uhkaa SEATOrn taholta myös Etelä-Viet
namia, Laosia ja Kambodsaa. USA:n valtiodepartementti 
oli, kuten tunnettua, äärimmäisen tyytymätön paitsi sota
toimien päättymiseen Indo-Kiinassa myös kaikkiin muihin 
Geneven konferenssin päätöksiin: Vietnamin yhtenäisyyden 
toteuttamiseen demokraattisin keinoin, kieltoon sotajouk
kojen ja aseistuksen tuomisesta ulkoapäin Indo-Kiinan val
tioihin, velvoitukseen, jonka mukaan Laos ja Kambodsa 
eivät saa sallia alueellaan tukikohtien rakentamista ulko
valtojen asevoimille jne. Kukaan ei enää epäile, etteivätkö 
USA:n hallitsevat piirit yrittäisi käyttää muodostamaansa 
aggressiivista liittoumaa Geneven konferenssin päätösten 
sabotointiin. Etelä-Vietnamiin on jo lähetetty amerikkalai
sen kenraalin Collinsin edustusto, jonka tehtävänä on antaa 
suosituksia ranskalaisille ja Bao Dain viranomaisille ja, 
Dullesin sanojen mukaan, »ryhtyä tarpeen vaatiessa asian
mukaisiin toimenpiteisiin...»

Imperialistit yrittävät vetää liittoumaansa muodossa tai 
toisessa paitsi Etelä-Vietnamin myös Laosin ja Kambodäan. 
Tätä aikomustaan SEATOrn järjestäjät eivät oikeastaan 
sälääkään. Manilassa hyväksyttyyn sopimukseen liitetyssä 
pöytäkirjassa sanotaan suoraan, että niitä sopimuksen artik
loja, jotka edellyttävät sotilaallisia ja taloudellisia toimenpi
teitä, voidaan soveltaa myös Kambodsaan, Laosiin ja Etelä-
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Vietnamiin. On selvää, että näiden maiden riippumatto
muus, jonka Geneven konferenssi tunnusti, on nyt jälleen 
uhanalaisena.

Järkyttääkseen Kaakkois-Aasian valtioiden, mm. Intian, 
taloudellista riippumattomuutta USA:n diplomatia ahkeroi 
parhaillaan jonkinlaisen aasialaisen Marshall-suunnitelman 
parissa. Tietäen, että Aasian kansat suhtautuvat suurin 
epäilyksin kaikenlaisiin Washingtonin tyrkyttämiin »suun
nitelmiin» eivätkä helpolla anna Amerikan »taloudelli
sen avun» houkutella itseään, USA:n valtiodepartementti 
aikoo käyttää hyväkseen englantilaisten vuonna 1950 
luomaa niin sanottua Colombon suunnitelmaa, johon 
jo osallistuvat Intia, Indonesia, Burma ja  useat muut maat. 
Yhdysvallat liittyi tähän järjestöön vuonna 1953 ja  pyrkii 
nyt tekemään siitä elimen, joka suorittaisi SEATO:n talou
delliset toimenpiteet. Mahdollisesti se toivoo tätä tietä saa
vansa Intian sidotuksi Manilan sopimukseen.

Nykyinen Intia pitää kuitenkin arvossa riippumatto
muuttaan ja sillä lienee riittävästi poliittista valppautta vält
tääkseen ansan. Sitäkin suuremmalla syyllä, kun Marshall- 
suunnitelman kaikki menetelmät ovat jo yleisessä tiedossa: 
ensin tarjotaan »taloudellista apua», jota seuraa Washingto- 
nista tuleva taloudellinen valvonta; sitten tyrkytetään »soti
laallista apua», jota seuraa sotilaallinen valvonta. Tämän 
jälkeen ei Washingtonin ole vaikea ryhtyä käyttämään 
muita koeteltuja menetelmiä kyseisen maan hallitusjärjes
telmän ja politiikan »oikaisemiseksi»__

Intia on ilmeisesti liian suuri maa amerikkalaisen dip
lomatian ansoille. Se on kuin elefantti salametsästäjän 
pyydyksille. Amerikkalainen asioimisto suorittaa paljon 
julkeammin myyräntyötä Indonesiassa, missä maan talous
elämän avainasemat tänäkin päivänä ovat vieraiden val
tojen valvonnassa. Viime aikoma, parlamenttivaalien edel
lä, siellä ovat aktivoituneet erikoisesti ne taantumuksel
liset poliittiset ryhmät, joiden eräät johtomiehet, kuten 
Indonesian presidentti Sukamo on sanonut, »ovat vieraiden 
valtojen palveluksessa». Indonesian lehdistöstä on muun 
muassa saatu tietää, että Amerikan imperialistien kanssa 
ovat läheisessä yhteydessä Masjumi ja  Suur-Indonesia 
-puolueiden johtajat, jotka pyrkivät kaikin keinoin murta
maan Indonesian kansallisen yhtenäisyyden ja anastamaan 
vallan kolonisaattorien etuja silmälläpitäen. Amerikkalai
sista lähteistä rahoitetaan myös Dar ul-Islam joukkioiden
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terroritoiminta (muuan tämän terrorijärjeston johtajapuka- 
reista kävi äskettäin Yhdysvalloissa).

Mutta voidaanko näin kursailemattomin menetelmin 
pakottaa Indonesian kansa tai muut Aasian kansat suostu
maan siirtomaaorjuuden palauttamiseen?

USA:n valtiodepartementti asettaa ilmeisesti toiveensa 
väkivaltamenetelmien tehostamiseen Aasian kansojen lan- 
nistamisessa. Dulles sanoi marraskuun 11. päivänä 1954 
senaatin ulkoasiain valiokunnassa, että Yhdysvalloilla on 
oltava Kaakkois-Aasiassa »liikkuva iskuvoima...». Tämä on 
sellaisen miehen haave, joka ei usko asiansa oikeellisuuteen 
eikä sen menestykseen. Hän tekee paatuneiden taantumuk
sellisten tavanomaisen virheen yliarvioidessaan väkivalta- 
tekijää, koska hän ei lainkaan ymmärrä Aasiassa muodos
tuneiden uusien, nykyolojen ratkaisevaa merkitystä.

Nyt, kun tuhansien eturivin ihmisten lisäksi kansojen 
miljoonajoukot ovat heränneet kansalliseen ja poliittiseen 
tietoisuuteen, ovat muodostuneet edellytykset kansallisen 
vapausliikkeen, imperialisminvastaisen liikkeen uudelle 
suurnousulle. Nyt tämä liike on jo saanut taistelukokemus
ta, se on jo saavuttanut erinomaista menestystä ja sillä on 
koeteltu johto. Demokratian ja rauhan suuren kansainvä
lisen leirin olemassaolo antaa niille syvän varmuuden 
lopullisesta voitosta. Kaikki tämä muodostaa suotuisan 
tilanteen Aasian kansojen vapauden ja riippumattomuuden 
asialle, uuden tilanteen, jota kolonisaattorien liittouma 
enempää kuin heidän palkkakätyrinsäkään eivät voi muut
taa.

Käy pikemminkin päinvastoin: uudessa tilanteessa itse 
se tosiasia, että kolonisaattorit ovat muodostaneet sotilaal
lisen liittouman, voimistaa Aasian kansojen poliittista valp
pautta, ja  imperialistisen väkivallan uhka herättää niissä 
vihaa ja suuttumusta, aktivoi niiden vapaudenrakkautta ja 
lujittaa uhrautuvaa isänmaallisuutta. Silloin on mahdollista, 
että sellaisissa maissa kuin Pakistan ja Thaimaa uudet mil
joonat ihmiset astuvat tietoisten taistelijani riveihin kar- 
kottaakseen kolonisaattorit Aasiasta.

Kuten tunnettua, Kiinan, Intian ja  Burman hallitukset 
ovat päättäneet rakentaa suhteet maidensa välillä samoin 
kuin muihinkin kansoihin viiden periaatteen pohjalle, nimit
täin alueellisen eheyden ja suvereenisuuden kunnioittami
sen, hyökkäämättömyyden, toistensa sisäisiin asioihin puut
tumattomuuden, tasa-arvoisuuden ja keskinäisen edun sekä
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rauhanomaisen rinnakkainelon pohjalle. Muutkin Aasian 
kansat ovat ottaneet nämä viisi kohtaa vastaan innostavak
si ohjelmakseen.

KAIKKIEN EUROOPAN VALTIOIDEN 
RIIPPUMATTOMUUDEN JA TURVALLISUUDEN 

VIHOLLINEN

Ei tarvita todistuksia siitä, että Pohjois-Atlantin sota- 
liitto ja sen uusinta täydennystä, Länsi-Euroopan liittoa 
koskeva ehdotus, samoin kuin lukuisat muut Washingtonin 
käymän »kylmän sodan» ilmaukset suuntautuvat Neuvosto
liittoa ja kansandemokratian maita vastaan. USA:n poliit
tiset johtajat eivät tätä kielläkään. Päinvastoin, he esiinty
vät tavallisesti kahden järjestelmän — kapitalistisen ja 
sosialistisen — rauhanomaisen rinnakkainelon ajatusta 
vastaan. He yrittävät estää kansainvälisen jännityksen 
heikentymisen kaikkialla, missä vain voivat sen tehdä. 
Enemmänkin, he pyrkivät esiintymään Neuvostoliittoa vas
taan niin sotaisesti ja meluisasti ikään kuin pelkäisivät, et
tä joku heidän länsieurooppalaisista liittolaisistaan voisi 
epäillä heitä vilpillisyydestä tai jonkinlaisista taka-ajatuk- 
sista...

Tässäkin suhteessa nämä »kommunisminvastaisen sota
retken» amerikkalaiset lipunkantajat jäljittelevät ilmeisesti 
Hitleriä, joka kommunisminvastaisten vuodatustensa melui
silla tehokeinoilla valloitti kokonaan — varsinkin Munche- 
nissä vuonna 1938 — Englannin ja  Ranskan edustajien 
sydämet.

Totta tosiaan, miten muuten on selitettävissä, että oik- 
kupäisen saksalaisen korpraalin onnistui silloin pettää Eng
lannin ja  Ranskan diplomatian vanhoja mestareita, ja  
pettää heitä niin pahasti, että koko diplomatian historia 
tuskin tuntee samanveroista huiputusta? Oliko hän ehkä 
itse keksinyt ovelan temppunsa? Ei, hänen ei tarvinnut 
keksiä mitään. Keskustelukumppanit itse kuiskasivat hänel
le aivan kuin Hlestakoville*. millä tavalla he tahtoivat tulla 
petetyiksi. Oikeastaan hän ei mitään erikoista valehdellut
kaan. Eikö se ollut totta, kun Hitler vannoi hampaitaan

* Hlestakov — >tarkastaja» Gogolin näytelmässä »Reviisori». 
Suom . huom .
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kiristellen, että vihaa kaikkia kommunisteja ja aikoo lähteä 
sotaan Neuvostoliittoa vastaan? Se oli tietenkin totta. Entä 
miten hän sitten huiputti? Vain siten, ettei hän sanonut 
koko totuutta. Saatuaan Hitleriltä tietää, että tämä aikoi 
lähteä sotaan Neuvostoliittoa vastaan, Englannin ja Rans
kan hallitsevien piirien edustajat riemastuivat niin, että piti
vät jopa tarpeettomana kysyä, oliko hänellä valmiina mui
takin sotasuunnitelmia... Ja Hitlerillä todella olikin taka- 
ajatus: koska sota Neuvostoliittoa vastaan on raskas ja 
uskalias, on parasta ensin suunnata saksalaisen imperialis
min ekspansio helpommille teille — Keski- ja Länsi-Euroo- 
pan porvarillisia maita vastaan. Näin hän tekikin. Vasta 
toisen maailmansodan aikana maailma sai täydellisesti tie
tää, mitä merkitsi todellisuudessa Hitlerin »komin ternin - 
vastainen sopimus», tuo Amerikan imperialistien kaikkien 
nykyisten aggressiivisten sopimusten esikuva.

Siitä huolimatta, että historia on paljastanut hitleriläis- 
ten huiputuksen, antikommunismin lippu ei vieläkään ole 
menettänyt vetovoimaansa porvariston huippukerroksiin 
Länsi-Euroopan maissa. Amerikan imperialistit käyttävät 
tätä kaikin tavoin hyväkseen. Joka askelella he asettavat 
toiveensa Lännen hallitsevien piirien luokkasokeuteen ja  
poliittiseen lyhytnäköisyyteen kuvaillen menestyksellistä 
rauhanomaista rakennustyötä Neuvostoliitossa ja  kansan
demokratian maissa hirvittäväksi vaaraksi, joka uhkaa kaik
kia muita valtioita. Amerikan Yhdysvaltojen kutsumuk
sena muka on kaikkien maiden puolustaminen »kommunis
min vaaralta». Sen tähden — »liittykää meidän ympärillem
me ja alistukaa meidän johdettaviksemme!..»

Kuten nähdään, USA:n imperialistien kommunisminvas
taisiin kehotuksiin liittyy taka-ajatuksia kaikkien mahdol
lisuuksien käytöstä sitä silmälläpitäen, että amerikkalaiset 
voisivat tunkeutua Länsi-Euroopan maihin. Amerikan impe
rialismin ekspansiopyrkimykset suuntautuvat tietenkin joka 
taholle. Mutta jos ne yhdellä suunnalla törmäävät järk
kymättömään muuriin, on luonnollista, että ne etsivät 
helpompia teitä toisilta suunnilta. Silloin imperialisti
nen propaganda tietenkin valittaa, että sosialistisen leirin 
maat ovat muka erottautuneet muista maista »rautaesiri
pulla».

Mutta voidaanko myöntää tämän väitteen olevan totta? 
Ei voida, se on valhetta. Rehellisille taloudellisille ja kult
tuurisuhteille sosialistisen leirin valtioiden ovet ovat selko
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selällään. Näiden valtioiden hallitukset pyrkivät alituisesti 
laajentamaan tällaisia suhteita muihin maihin. Me itse levi
tämme totuudenmukaisia tietoja muista maista ja toivoisim
me hartaasti, että kapitalististen maiden hallitsevat piirit 
lakkaisivat panemasta esteitä totuudenmukaisten tietojen 
levitykselle meidän maistamme. Monia tuhansia hyvän tah
don ihmisiä saapuu joka vuosi sosialistisen leirin maihin. 
Panettelijoiden keksimää »esirippua» ei siis ole olemassa
kaan.

Mutta samaan aikaan tiedämme, etteivät meidän maam
me ole avoinna imperialistiselle ekspansiolle ja myyräntyöl
le. Tätähän imperialistivaltojen johtomiehet itse asiassa 
välittävätkin pitäessään melua »rautaesiripusta». Heidän on 
vaikea, jopa mahdotonkin löytää rakoa, jonka kautta, sano
kaamme, Amerikan imperialismin vaikutus voisi tunkeutua 
sosialistisen leirin maihin. Amerikan imperialistien on tie
tenkin paljon helpompi ojentaa tuntosarvensa Ranskaan tai 
johonkin muuhun Länsi-Euroopan valtioon. He voivat hil
jakseen ottaa siellä haltuunsa taloudellisia, poliittisia ja  jo
pa strategistakin asemia, jotka ovat hyvin tärkeitä amerik
kalaiselle ekspansiolle. On itsestään selvää, että he toimivat 
tällöin käyttäen muita menetelmiä kuin sotilaallisia valtauk
sia, joihin Saksan fasistit aikoinaan turvautuivat. Mutta 
myös amerikkalaiset menetelmät tähtäävät riippumattomuu
den riistämiseen Länsi-Euroopan valtioilta.

Jotta tämän tehtävän täyttäminen olisi helpompaa, käy
tetään myös suljettuja sotilaallisia ryhmittymiä, jotka on 
luotu amerikkalaisen »kommunisminvastaisten» sopimusten 
järjestelmän pohjalla. Ei ole tietenkään vähimmässäkään 
määrin epäilyksen alaista, etteikö vuonna 1949 solmittu 
Pohjois-Atlantin sopimus samoin kuin äskettäin laadittu 
sopimus Länsi-Euroopan sotaliitosta palvelisi Neuvostoliit
toa ja kansandemokratian maita vastaan suunnatun aggres
siivisen sotilaallisen liittouman muodostamista. Mutta onko
han tämä molempien sopimusten ainoa tarkoitus, kuten 
amerikkalainen propaganda pyrkii — pyrkii päivin ja öin — 
uskottelemaan USA:n eurooppalaisille liittolaisille? Ei, 
se ei ole ainoa. Ne sopimukset, joihin Washington on pakot
tanut Länsi-Euroopan valtiot suostumaan, eivät periaatteel
lisesti eroa sen enempää Kaakkois-Aasian sopimuksesta 
kuin panamerikkalaisestakaan sopimusjärjestelmästä'. Yh
teistä kaikissa näissä Washingtonin sävyttämissä sopimuk
sissa on niiden suuntautuminen niin sosialistisen leirin
416



maita vastaan kuin myös näitä sopimuksia allekirjoittavien 
maiden elinetuja vastaan.

Hitler muodosti yhden »kominterninvastaisen liittou
man» (Berliini—Rooma—Tokio -akselin) Euroopan, Aasian 
ja Afrikan jakamiseksi. Washington on muodostanut kolme 
aggressiivista perusliittoumaa, joista jokaisen pitäisi myö
tävaikuttaa tietyn maanosan alistamiseen Amerikan impe
rialismin alaiseksi. Eikä Yhdysvaltojen diplomatia ole tyy
tynyt pelkkään uuden painoksen ottamiseen Hitlerin »komin- 
terninvastaisesta sopimuksesta», vaan on samalla moderni
soinut, niin sanoaksemme, »amerikkalaistanut» sen. Se on 
alusta alkaen suunnitellut kunkin kommunisminvastaisen 
liittouman muodostamista ei tasa-arvoisten sopimuskumppa
nien liiton muodossa, vaan poliittisen trustin tai jonkin 
muun monopoliyhtymän muodossa, joka toimii niin kuin 
mikä hyvänsä monopoliyhtymä »pääosakkaan», tässä ta
pauksessa Yhdysvaltojen sanelun mukaan. Tämä merkitsee 
käytännössä, että jokaisen tällaisen sotilaspoliittisen liiton 
pitäisi kaikessa toiminnassaan olla Amerikan imperialismin 
ekspansiopolitiikan toteuttaja. Vain Washingtonin eikä 
kenenkään muun on sallittu määrätä, mitä keinoja käyt
täen ja minkä valtioiden kustannuksella tällainen liittouma 
pyrkii toteuttamaan tavoitteensa.

Aivan samoin myös Pohjois-Atlantin sopimus palvelee 
USA:n hallitsevia piirejä vakituisesti toimivana diplomaat
tisena painostus- ja  kiristysvälineenä Yhdysvaltojen liitto
laisia ja mm. niitä valtioita kohtaan, jotka sopimukseen lii
tyttyään tahtoisivat jossain vaiheessa välttää Washingtonin 
vaatimusten täyttämistä. Washington voi nyt tyrkyttää niil
le vaatimuksiaan Atlantin liiton nimissä. Samalla Atlantin 
sopimus tarjoaa Yhdysvalloille laillistetun mahdollisuuden 
puuttua tottelemattomien Länsi-Euroopan valtioiden sisäi
siin asioihin. Niinpä Yhdysvaltojen hallitus voi Pohjois- 
Atlantin sopimuksen neljännen artiklan sisältämän ajatuk
sen mukaan neuvotella muiden sopimukseen osallistuvien 
kanssa sotajoukkojensa viemisestä mihin tahansa Länsi- 
Euroopan maahan, jos siellä esiintyy esimerkiksi sellaista 
amerikkalaisvastaisten mielialojen nousua, että USA:n hal
litus pitää tarpeellisena tulkita sen näennäiseksi uhaksi ky
seessä olevalle maalle.

Niihin sopimuksiin nojautuen, jotka Washington on pa
kottanut Länsi-Euroopan maat hyväksymään, amerikkalai
set monopolit soluttautuvat eri teitä näiden maiden talous-
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elämään pyrkien tekemään siitä USA:n talouselämän lisäk
keen. Amerikan imperialismi saattaa sekasortoon Länsi- 
Euroopan maiden talouselämän häiriten järjestelmällisesti 
niiden ja Itä-Euroopan maiden välisen perinteellisen 
tavaranvaihdon ennalleen palauttamista ja kehittä
mistä, rajoittaen samanaikaisesti niiden vientiä Amerikkaan 
ja saaden niissä keinotekoisesti aikaan vakituisen dollariva- 
jauksen. Amerikkalaiset monopolit käyttävät hyväkseen 
näiden maiden taloudellisia vaikeuksia tehostaakseen nii
den riistoa ja saadakseen myös käsiinsä niiden talouselä
män valvonnan.

Tämä Yhdysvaltojen taloudellinen ekspansiopolitiikka 
on siinä määrin ristiriidassa Länsi-Euroopan maiden kan
sallisten etujen kanssa, ettei se voisi saavuttaa menestystä, 
ellei saisi tukea Länsi-Euroopan vaikutusvaltaisimpien ka
pitalistien taholta. Englannin, Ranskan ja  muiden Länsi- 
Euroopan maiden suurimmat monopolistit ovat Wall Stree
tin kanssarikollisia Amerikan imperialismin politiikan aja
misessa omissa maissaan.

Herää kysymys, miten on selitettävissä Englannin, Rans
kan ja  eräiden muiden Länsi-Euroopan maiden taantumuk- 
sellisimpien finanssimagnaattien epäkansallinen menettely? 
Se johtuu pääasiallisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin he 
pitävät liittoaan Amerikan imperialistien kanssa välttämät
tömänä vakuutena oman kansan tyytymättömyyttä ja  suut
tumusta vastaan. Ovathan heidän tekosensa sellaisia, että 
he eivät nähtävästi voi nukkua rauhallisesti ilman Amerikan 
ilmavoimien ja saksalaisten fasistidivisioonien suojaa. Toi
seksi Länsi-Euroopan monopolistit saavat kanssarikollisuu- 
destaan sievoisen korvauksen tavattoman korkeiden voit
tojen muodossa. Vain amerikkalaisten käymän «kylmän 
sodan» ja aggressiivisten sotaliittojen perustamisen ansios
tahan talouselämän militarisointi useissa Länsi-Euroopan 
maissa on käynyt mahdolliseksi, ja  sen tähden näiden mai
den suurimmat monopolit saavat jo rauhan aikana yhtä 
korkeita voittoja kuin ne aikaisemmin ovat saaneet vain so
dan aikana.

Länsi-Euroopan kapitalistimaiden kansallinen talouselä
mä joutuu siis yhä vaikeampaan tilaan, työtätekevien ase
ma tulee yhä raskaammaksi, kun sen sijaan »kahdensadan 
perheen» asiat toistaiseksi luistavat kuin rasvattu. Siinä 
palkkio niiden myötävaikutuksesta Amerikan ekspansiolle
418



eli, yksinkertaisemmin sanoen, maidensa kansallisten etu
jen pettämisestä.

Kysymys on Amerikan imperialismin hyökkäyksestä 
Länsi-Euroopan maiden sekä taloudellista että poliittista 
riippumattomuutta vastaan. Amerikkalainen diplomatia 
yrittää alituisesti vaikuttaa näiden maiden sisäpolitiikkaan 
vaatien usein niiden viranomaisia ryhtymään ankariin toi
menpiteisiin kansanjoukkoja vastaan, kun ne ovat nousseet 
puolustamaan rauhaa, vapautta ja valtiollista suvereenisuut
ta. USA:n hallitsevat piirit ovat ottaneet oikeudekseen 
lähettää sotajoukkojaan Länsi-Euroopan maiden alueelle ja 
rakentaa sinne erilaisia tukikohtia asevoimilleen. Viime 
vuosina Yhdysvaltojen vallanpitäjät ovat yhä itsepintaisem- 
min alkaneet vaatia, että Atlantin sopimukseen osallistuvat 
Euroopan valtiot luopuisivat alkeellisimmastakin oikeudes
ta määrätä vapaasti omista armeijoistaan. Niiden tulisi 
luovuttaa armeijansa Pohjois-Atlantin liiton neuvoston ja 
tämän liiton asevoimien Euroopan-ylipäälliköksi nimitetyn 
amerikkalaisen kenraalin määräysvaltaan.

Ettei yhdelläkään Länsi-Euroopan valtiolla olisi 
tilaisuutta vapautua amerikkalaisista pihdeistä, Yhdysval
tojen diplomatia muokkaa niitä alinomaa käyttäen petosta, 
pelottelua ja kiristystä sekä lietsoen sotapsykoosia. Tämä 
ei ole niinkään tarpeen amerikkalaismielisten kollaboraat- 
torien uskollisuuden säilyttämiseksi — heitähän sitovat 
kultakahleet — kuin heidän hallitsevan vaikutuksensa 
ylläpitämiseksi asianomaisten valtioiden politiikassa. Ame
rikkalainen diplomatia käsittää, että sen politiikan menes
tys Länsi-Euroopassa riippuu oleellisesti kansainvälisen 
jännityksen säilymisestä. Siksi se tarkkailee valppaasti 
näköpiiriä ja ryhtyy heti, kun ilmaantuu vähäinenkin kan
sainvälisen jännityksen heikentymisen uhka, kuumeisiin 
toimenpiteisiin »kylmän sotansa» tehostamiseksi.

Sitä paitsi antikommunismin ase on tylsistymässä, ta
vanomainen amerikkalainen parjaus menettämässä tehoan
sa. Ihmisethän näkevät, ettei ole olemassa mitään »kommu
nistisen hyökkäyksen» uhkaa, eikä sen tähden ole aihetta 
pelätäkään sitä. Tästä seuraa uusi amerikkalaista diploma
tiaa uhkaava vaara — Länsi-Euroopan valtioiden riippu
mattomuutta ja Euroopan rauhaa vastaan tähtäävän USA:n 
politiikan täydellisen paljastumisen vaara. Tällaisen vaaran 
uhatessa valtiodepartementti nostaa silloin tällöin suuren 
hälyn. Tavallisesti näissä tapauksissa toitotetaan kovaääni-
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sesti uuden sodan väistämättömyydestä ja amerikkalaisten 
aseiden satumaisesta voimasta... Niinpä valtiosihteeri Dul- 
les puheessaan maaliskuussa 1954 julisti, että Yhdysvalto
jen on annettava »keskitetty vastaisku» missä osassa tahan
sa maailmaa — »Arktiksessa ja tropiikeissa, Aasiassa, Lähi- 
Idässä ja Euroopassa, merellä, maalla ja ilmassa, vanhojen 
ja uusien aseiden avulla» jne. jne.

Useimmiten kuitenkin tällaisissa tapauksissa talutetaan 
mikrofonin ääreen tunnettuja kenraaleja ja amiraaleja, 
koska ilmeisesti otaksutaan, että kun tulevasta sodasta 
paasaa kenraali, niin häntä uskovat kokeneetkin ihmiset, 
jotka ovat lakanneet uskomasta Dullesiin. Ja kenraalit, 
amerikkalaiset ja englantilaiset, ovat viime vuosina käy
neetkin niin uutterasti sotaa kielellään, että kuten sanotaan 
heidän omaisensa pelkäävät tämän heidän sodankäyntieli- 
mensä pahaa liikarasitusta...

Tällöin he joko pysyvät tyyten vaiti siitä tosiasiasta, että 
USA on menettänyt yksinoikeutensa atomiaseeseen, tai 
kerskailevat, että USAdla on ylivoima atomiaseistuksessa. 
USA:11a ei kuitenkaan ole minkäänlaista ylivoimaa atomi- 
aseistuksessa. Kaikki puheet tällaisesta ylivoimasta ovat 
tyhjää lorua, koska Neuvostoliitolla on vetyase.

Nykyään ei Atlantin liiton kenraalien enempää kuin 
diplomaattienkaan kuitenkaan enää onnistu johtaa Länsi- 
Euroopan kansojen huomiota pois siitä tosiasiasta, että 
Amerikan imperialismin ekspansio tähtää niiden kansallisen 
riippumattomuuden hävittämiseen. Ilmenee myös tiettyjä 
piirteitä, jotka osoittavat, millainen riippuvaisuuden muoto 
on Amerikan imperialistien suunnitelmissa valmistettu 
Länsi-Euroopan maille. Olisi epätäsmällistä kuvata, että 
niiden kohtalona on »nuorempien osakumppanien» epä
edullinen asema. Tässä ei ole täysin paikallaan myöskään 
sanonta Länsi-Euroopan valtioiden muuttamisesta »siirto
maiksi» vanhassa mielessä, ts. yksinkertaisesti passiivisiksi 
imperialistisen riiston ja  sorron kohteiksi. Tämä ei ole riit
tävää USA:n rahaylimystölle. Se tarvitsee uudentyyppisiä 
siirtomaita. Se tarvitsee aktiivisia aseenkantajia, euroop
palaisia, jotka ovat valmiit Jsen etujen mukaisesti käymään 
sotaa toisia eurooppalaisia vastaan (samoin aasialaisia, 
jotka ovat valmiit käymään sotaa toisia aasialaisia vastaan).

Pikemminkin voidaan sanoa, että amerikkalaiset, jotka 
tavoittelevat »maailman johtoa», pyrkivät luomaan Länsi- 
Eurooppaan feodalismin ajoilta asti tunnetun vasallivaltio-
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tyypin uuden muunnoksen. Tällaisessa vasallivaltiossa — 
eli »osavaltiossa» — työtätekevän kansan asema olisi yhtä 
oikeudeton ja  raskas kuin se nykyisin on sorretuissa siir
tomaissa. Riistäjäluokat, jotka nykyaikaisessa vasallivaltios
sa hallitsevat työtätekevää kansaa, ovat vieraan vallan mo- 
nopoliyhtymien vakinaisessa palveluksessa. Enemmänkin, 
niiden on alistettava valtionsa täydelliseen riippuvaisuuteen 
tämän imperialistivallan, so. Yhdysvaltojen eduista. Vasal
livaltion tärkein erikoisuus on se, että se on velvollinen 
osallistumaan yliherruutta pitävän valtion kaikkiin sotiin, 
toimittamaan sille säännöllisesti tykinruokaa. On ymmär
rettävää, ettei tällaisella valtiolla voi olla itsenäistä ulkopo
litiikkaa — sen on noudatettava vierasta politiikkaa. Sillä ei 
voi olla itsenäistä talouselämääkään — sehän on velvolli
nen palvelemaan vierasmaalaisen imperialismin etuja, ole
maan sen asioimistona. Siksi tämän valtion muodollinen 
riippumattomuus on luonteeltaan niin kuvitelmallista, että 
sitä voitaisiin sanoa suojelualueeksi.

Onko nykyisin olemassa tällaisia vasallin asemassa ole
via näennäisvaltioita? On kyllä, vaikkakaan ei vielä Eu
roopassa. Esimerkiksi Kaukoidässä Amerikan Yhdysvallat 
on perustanut tällaisia valtioita Filippiineille ja Etelä-Ko
reaan (edellistä muuten nimitettiinkin aikaisemmin USA:n 
suojelualueeksi). Eräät itsevaltaiset tasavallat Latinalaises
sa Amerikassa muistuttavat jonkinlaista vasallivaltion tai 
Yhdysvaltojen tosiasiallisen suojelualueen tapaista.

Amerikan imperialismin länsieurooppalaiset liittolais
valtiot ovat nyt ilmeisesti tiellä tällaiseen alentavaan riip
puvaisuuteen. Mutta niiden lopullinen muuttaminen va- 
salli-»osavaltioiksi» on tietenkin Washingtonille hiton vai
kea tehtävä. Länsi-Euroopan maat, joissa kansoilla vielä 
viime vuosisadalla oli tietty mahdollisuus osallistua suve
reenisten valtioidensa poliittiseen elämään, arvostavat epäi
lemättä korkeammalle kansallisen riippumattomuutensa ja 
nousevat ennemmin tai myöhemmin vastustamaan sen lop- 
puunmyyntiä dollareista.

Nykyisen Englannin hallitsevat piirit tavoittelevat näh
tävästi jonkinlaista etuoikeutettua asemaa maalleen, jon
kinlaisen »ylivasallin» osaa Amerikan imperialismin muiden 
vasallivaltioiden joukossa. Englanti on tosiaan ainoa Atlan
tin sopimukseen osallistuvista Länsi-Euroopan maista, jon
ka toistaiseksi on onnistunut tinkiä itselleen oikeus säilyt
tää määräysvalta tärkeimpiin asevoimiinsa nähden.
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Kuten tunnettua nämä vaikeudet syntyivät sen seurauk
sena, kun USA:n vallanpitäjät vaativat tiukasti saksalaisen 
militarismin, Euroopan kansojen vapauden verivihollisen, 
henkiinherättämistä. Amerikan imperialismi tarvitsee pait
si Aasiassa (mistä Dulles puhui) myös Euroopassa »liikku
vaa iskuvoimaa», joka kykenisi murtamaan auki suljetut 
portit. Tähän muurinsärkijän tehtävään on Euroopassa 
määrätty hitleriläisten kenraalien ja upseerien johtama tu
leva Länsi-Saksan armeija. Ei ole ihme, että tällainen 
hyökkäyshenkinen suunnitelma, joka rikkoo karkeasti 
Jaitan ja Potsdamin kansainväliset sopimukset Saksan 
kysymyksestä, on aiheuttanut myrskyisen vastavaikutuk
sen, eritoten Ranskan kansan taholta. Ranskan »kahdensa
dan perheen» edut ovat kuitenkin saaneet vielä kerran yli
otteen sen kansallisista eduista. Ranskan hallitus antautui 
englantilais-amerikkalaisen rynnistyksen edessä suostuen 
siihen, että Länsi-Saksa otetaan Pohjois-Atlantin liittoon, 
että se aseistetaan ja muodostetaan Länsi-Euroopan liiton 
asevoimien iskujoukko Länsi-Saksan Wehrmachtista, sekä 
siihen, että Ranska luopuu omasta itsenäisestä armeijas
taan.

Jos Lontoon ja Pariisin neuvottelukokousten päätökset 
ratifioidaan, merkitsevät ne vakavaa uhkaa Ranskan ja 
Länsi-Euroopan muiden maiden riippumattomuudeUe. 
Samalla nämä päätökset kärjistävät jyrkästi kansainvälistä 
jännitystä. Ne luovat Euroopassa uuden tilanteen, joka 
merkitsee sodanvaaran lisääntymistä. Tämä on epäilemättä 
Amerikan imperialistien pyrkimysten mukaista. Hehän 
valmistautuvat käymään sotaa sekä aasialaisten voimin 
Aasian kansoja vastaan että eurooppalaisten voimin Euroo
pan kansoja vastaan. Amerikan imperialistien politiikka on 
ollut ja on edelleenkin sodan valmistelu- ja  lietsomispoli- 
tiikkaa. Ellei heitä taltuteta, he tekevät koko Euroopasta 
samanlaisen verenvuodatuksen ja  hävitysten näyttämön 
kuin tekivät vuonna 1950 Koreasta. Tässä tapauksessa tulisi 
Yhdysvaltojen länsieurooppalaisista vasalleista varmaankin 
enemmän tai vähemmän Syngman Rheen vasallivaltion 
kaltaisia...

Mutta mille kansalle tällainen kohtalo olisi mieleen?
Voivatko rauhaarakastavat valtiot, jotka jo moneen ker

taan ovat joutuneet kärsimään saksalaisen militarismin 
hyökkäyksestä, alistua vastaansanomatta sen henkiinherät- 
tämiseen? Voivatko ne katsella kädet ristissä, ryhtymättä
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välttämättömiin toimenpiteisiin turvallisuutensa varmista
miseksi, sellaista provokaatiota kuin Saksan uuden fasisti
sen hyökkäysarmeijan perustamista?

Ei! Neuvostohallituksen ehdotukset osoittavat äärim
mäisen selvästi, miten Euroopan yhteisturvallisuus voidaan 
varmistaa. Vastustaessaan näitä rauhanpolitiikan tärkeim
piä ehdotuksia Amerikan imperialistit ja heidän asiamie
hensä paljastavat joka paikassa itsensä kaikkien kansojen 
riippumattomuuden ja turvallisuuden vannoutuneiksi vihol
lisiksi.

AMERIKAN IMPERIALISTIEN JA HEIDÄN
KANSSARIKOLLISTENSA LISÄÄNTYVÄ MORAALINEN 

JA POLIITTINEN ERISTYNEISYYS

Amerikan lehdistön on viime vuosina täytynyt monta 
kertaa myöntää se tosiasia, että Yhdysvallat menettää arvo
valtaansa niin Euroopassa kuin muissakin maanosissa. Eri
koisen näkyvästi tämä on ilmennyt kuluvan, 1954 vuoden 
aikana, jolloin USA:n imperialistinen politiikka nykyisen 
republikaanisen hallituksen johdolla on saavuttanut kehi
tyksessään jonkinlaisen huippuvaiheen. Sen imperialisteille 
surullisen tosiasian johdosta, että Yhdysvallat on menettä
nyt arvovaltansa, syntyi Yhdysvaltojen hallitsevien puoluei
den kesken äskettäin riita. Senaatin republikaanien johtaja 
Knowland yritti tässä yhteydessä vierittää pääsyyn Ameri
kan ulkopolitiikan epäonnistumisesta Washingtonin liitto
laisten harteille. Ymmärrettävää on, ettei hän tässä tarkoit
tanut »uskollisia», vaan »epäluotettavia», »epäilyttäviä» ja 
»pettyneitä» liittolaisia. Täysin luotettavia liittolaisia Know- 
landin listalla osoittautui olevan vain kaksi: Syngman 
Rheen kopla Etelä-Koreassa ja Tsiang Kai-sekin kopla Tai- 
vanilla.

Tämä ei tietenkään merkitse sitä, että Amerikan impe
rialistien apurit esimerkiksi Ranskassa tai muissa Länsi- 
Euroopan maissa olisivat yhtäkkiä käyneet epäluotettaviksi. 
Mutta kansojen vastarinnan voima on jossain määrin 
lamaannuttanut heidän toimintaansa. Se on täysin lainmu
kainen ilmiö. Amerikkalaisen politiikan kannattajat ovat 
niin Euroopassa kuin Aasiassakin ja  Latinalaisessa Ameri
kassa joutuneet vastatusten rynnistävän kansanliikkeen 
kanssa. Eivätkä he kaikki ole isänmaan kavaltajia. Osa 
heistä on vain antautunut amerikkalaisen vakoilujärjestön
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edessä. He voivat vielä palata isänmaalliselle kannalle. Sen 
sijaan Amerikan imperialismin lahjotut apurit joutuvat yhä 
enemmän eristetyiksi.

Amerikkalaisten »maailman johtajien» arvovallan ja 
luottamuksen menetys johtuu tietenkin ensi tilassa heidän 
kansainvälisen politiikkansa kansanvastaisesta, imperialis
tisesta luonteesta. Mutta tämän rinnalla Washingtonin 
arvovallan laskemiseen myötävaikuttavat myös eräät »vil
lin Lännen» diplomatian otteet.

Ensinnäkin tähän vaikuttaa se seikka, että Yhdysvallat 
rikkoo karkeasti kansainvälisiä sitoumuksiaan, mikä on 
Washingtonin diplomatian luonteenomainen erikoisuus. 
Sama USA:n valtiodepartementti, joka alituisesti tyrkyttää 
muille maille uusia sopimuksia sitoakseen niiden kädet, 
rikkoo aivan kyynillisesti Yhdysvaltojen allekirjoittamat 
sopimukset silloin, kun se pitää niitä haitallisina päivän
politiikalleen. Niinpä esimerkiksi Kairon sopimuksen 
mukaan Yhdysvallat tunnusti, että Taivanin saari, joka on 
Kiinan osa, on palautettava Kiinalle, mutta vuonna 1950 
Yhdysvallat »sopivan tilaisuuden» tullen anasti tämän 
kiinalaisen saaren eikä nähtävästi aio palauttaa sitä vapaa
ehtoisesti. Yhtä kursailemattomasti se on rikkonut myös 
Saksaa ja Japania koskevia Potsdamin konferenssin perus
sopimuksia. Selvää on, että sellaisella vallalla, joka itse ei 
kunnioita omaa allekirjoitustaan, ei ole aihetta ihmettelyyn, 
jos toiset eivät siihen luota.

Toiseksi kysymys on yleisesti tunnetusta amerikkalaisen 
diplomatian valheellisuudesta. Porvarilliselle diplomatialle 
ei tietenkään koskaan ole ollut tunnusomaista totuudelli
suus. Varsinkaan Hitlerin Saksan johtopukarit eivät jotain 
päämäärää tavoitellessaan kaihtaneet mitään keinoja. 
Mutta amerikkalainen diplomatia on toiminnassaan kehit
tänyt valheen käytön suorastaan järjestelmäksi. Sitä pide
tään Washingtonissa jokaisen laaditun sopimuksen, jokaisen 
asiakirjan ja milteipä jokaisen kansainvälisistä kysymyk
sistä pidetyn julkisen puheen välttämättömänä aineksena. 
Amerikkalaisen diplomaattisen valheen päälajit on sitä 
paitsi standardisoitu. Niinpä amerikkalaista hyökkäystä 
sanotaan aina »puolustukseksi» ja hyökkäyssopimuksia 
»puolustussopimuksiksi». TSiang Kai dekin, Francon ja  dik
taattori Armasin tukemista sanotaan »vapauden» suojele
miseksi. Rauhanomaista rakennustyötä Neuvostoliitossa 
sanotaan »vierasmaalaisen pakkovallan uhaksi» muille
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maille, ja  Neuvostoliittoa ja kansandemokratian maita 
ympäröivien amerikkalaisten sotatukikohtien rakentamista 
»rauhan turvaamiseksi». Länsi-Saksan puolimiljoonaisen 
armeijan perustamista ja Länsi-Saksan liittämistä milita
ristisiin ryhmittymiin ei muka suoriteta sodan etuja, vaan 
»rauhan» etuja silmälläpitäen jne. jne.

Tällaisesta demagogiasta on nykyisin tullut Yhdysval
loissa ammatti ja  jopa virkavelvollisuus ulkopoliittisen pro
pagandan alalla. Usein käy niinkin, että amerikkalaiset 
johtomiehet saattavat yhdistää samaan puheeseen tai jopa 
samaan tunnukseenkin, vastoin kaikkia logiikan lakeja, ju 
listuksia »pyrkimyksestä rauhaan» ja  suoranaisen uhkauk
sen rauhan rikkomisesta väkivallan avulla. Niinpä he esi
merkiksi viime aikoina ovat ottaneet vaihtaakseen — Chur
chillin esimerkkiä seuraten — aikaisemman kaistapäisen 
tunnuksensa »voimaan perustuva politiikka» soinnukkaam- 
paan tunnukseen »voimaan perustuva rauha». Voidaan 
helposti huomata, että tuloksena on valheellinen sanaleik- 
ki, joka ei ole vähääkään käsitettävämpi kuin jos he julis
taisivat »fasistiseen raakalaisuuteen perustuvaa kristillistä 
rakkautta».

Amerikkalaista diplomatiaa ei lainkaan hämäännytä se 
seikka, että sen valheelliset väitteet ovat aivan läpinäkyviä 
ja että niin vastustajat kuin liittolaisetkin näkevät niiden 
olevan täysin ristiriidassa sen tekojen kanssa. »Mitäpä 
siitä, että ne ovat valheellisia, — jos niitä voimaperäisesti 
levitetään, tehoavat ne yhtä hyvin kuin totuudellisetkin.» 
Tässä tuntuu Amerikan porvaristolle ominainen usko mai
noksen yliluonnolliseen voimaan. Amerikkalainen liikemies 
uskoo, että riittävän sinnikkään ja  kirkuvan mainoksen 
avulla voidaan yleisö saada uskomaan mitä tahansa, voi
daan myydä vaivatta kaikkein kelvottominta tavaraa yms. 
Tästä johtuvat USA:n valtiodepartementin yritykset mai
nostaa amerikkalaista hyökkäystä »puolustuksena», sodan 
valmistelua »rauhan turvaamisena» ja  kansojen vapauden 
tukahduttamista »vapauden pelastuksena», mainostaa USA:n 
koko imperialistista politiikkaa Yhdistyneiden Kansakun
tien periaatteita vastaavana politiikkana. On mainostettava 
loistavin värein! Levitettävä päivästä päivään miljoonia 
kappaleita! Näin luulevat Wall Streetin käskyläiset kieto- 
vansa kansat valheen verkkoon...

Mutta Wall Streetin monopolistit erehtyvät. Politiikas
sa valheellisuus ei ole voimaa vaan heikkoutta. Ei saa tie-
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tenkään luottaa siihen, että valhe itse kumoaa itsensä. Ei, 
jokainen valhe on tehtävä vaarattomaksi paljastamalla se. 
Jokainen parjaaja on vedettävä loukostaan päivänvaloon. 
Elleivät demokraattiset voimat ylenkatso tällaista työtä, 
Amerikan imperialistien kaunistelluimmatkin valheet kään
tyvät silloin heitä itseään vastaan.

Amerikan Yhdysvaltojen vallanpitäjät erehtyvät myös 
siinä suhteessa, että he yliarvioivat muodostamiensa soti
laallisten ryhmittymien voimaa ja kestävyyttä. Äskettäin 
pidetty Lontoon neuvottelukokous esimerkiksi julistettiin 
Washingtonissa »kaikkien aikojen ulkopolitiikan suurim
maksi saavutukseksi». Niin, Lontoossa allekirjoitettiin 
uusia imperialistisia sopimuksia, mutta voivatkohan täl
laiset sopimukset pysäyttää vaikkapa ristiriitojen kehityk
sen eri maiden imperialistien välillä? Päinvastoin, juuri 
hyökkäys- ja sotapolitiikka samoin kuin itse sotakin mei
dän aikanamme lisääntyneine vaikeuksineen jouduttaa 
myös imperialismin piilevien, potentiaalisten ristiriitojen 
kypsymistä. Eikä vain piilevien. Eivätkö kärkevimmät impe- 
rialistivaltojen väliset ristiriidat ilmene siinä, että nämä 
vallat ovat valmiit puremaan kurkun poikki toinen toisel- 
taan taistellessaan saalisosuudesta miehittämissään Länsi- 
Euroopan maissa, öljylähteiden tai strategisten asemien 
omistamisesta Välimeren alueella ja  Tyynellä valtamerellä, 
merenherruudesta, menekkimarkkinoista ja  raaka-aineläh- 
teistä siirtomaamaailmassa?

Entä millaiseksi on tilanne muodostumassa Yhdysval
loissa itsessään, maassa, jonka Wall Streetin ylen viisaat 
Panglossit ovat monasti yrittäneet julistaa parhaaksi kai
kista olemassaolevista maailmoista? Amerikan talouselämä 
on ilmeisesti suistunut raiteilta, joita maan isännät ovat 
tottuneet pitämään normaaleina. Keskeytymättömän las
kun jälkeen, jota jatkui keväästä 1953 kevääseen 1954, 
teollisuustuotanto on aivan viime aikoihin saakka heilah
dellut tällä alentuneella tasolla. Terästeollisuuden kuormi
tus on kokonaista neljännestä tuotantokykyään alempi. 
Edistyksellisen lehdistön tietojen mukaan maassa laske
taan olevan viisi miljoonaa työtöntä. Kongressivaalit osoit
tivat, ettei vallassa oleva republikaaninen puolue nauti kan
san eikä varsinkaan sen aktiivisimman osan, työväenluo
kan, luottamusta. Toisaalta taas »voittaneet» demokraatti
sen puolueen pamput ennustavat vaalien jälkeisistä näkö
aloista puhuessaan ei enempää eikä vähempää kuin »sotaa
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sisäisellä rintamalla», ts. ristiriitojen jatkuvaa kärjistymistä 
rahavaltiaiden leirissä. Mikään ei osoita yhtenäisyyttä eikä 
yksimielisyyttä, ei koko maassa eikä edes hallitsevan luokan 
leirissä. Entä mitä muita sisäisen voiman lähteitä voisi olla 
olemassa?.. On helppoa mainostaa »ylivoiman» luomisen 
politiikkaa, mutta kun käy selville, etteivät kansanjoukot 
itsepintaisesti tahdo käydä sotaa, kun ilmenee, ettei impe
rialistinen liittouma kilpavarustelusta huolimatta saavuta 
ylivoimaa, silloin alkavat jopa Amerikan imperialismin 
uskolliset liittolaisetkin ajatella enemmän itseään ja omia 
etujaan kuin Washingtonin strategien hourupäisten suun
nitelmien uskallettua tukemista.

Pyrkimys Länsi-Saksan ja Japanin aseistamiseen on 
osaksi selitettävissä sillä, että näistä maista amerikkalaiset 
monopolistit toivovat löytävänsä taipuisampaa sotilasaines- 
ta. Mutta jopa Länsi-Saksassa ja Japanissakin kasvaa kan
sanjoukkojen keskuudessa suuttumus amerikkalaista poli
tiikkaa vastaan. Kaikissa porvarillisissa maissa kansanjou
kot ovat jo joutuneet kokemaan hallitsevien piirien amerik- 
kalaismielisen politiikan raskaita seurauksia. Työtätekevien 
elintaso laskee. Politiikka, jonka tarkoituksena on lehmä- 
kauppojen solmiminen Yhdysvaltojen kanssa, uhkaa kan
sojen elinetuja, niiden vapautta ja riippumattomuutta. Se 
uhkaa syöstä ne uuteen hirvittävään sotaan.

Sen tähden ei ole ihme, että kaikkialla on amerikka
laista uhkaa vastaan kasvamassa kansanliike, joka vaiston
varaisesti on muotoillut melko täsmällisen vaatimuksen: 
»Jenkit, menkää kotiinne!» Mahtava liike rauhan, demokra
tian ja kansallisen riippumattomuuden puolesta kasvaa.

Ennemmin tai myöhemmin kapitalististen maiden kansat 
näyttävät teoissa, etteivät ne tahdo käydä sotaa kommu
nismia vastaan. Nehän tietävät, että kommunistit työsken
televät kansan hyväksi. Ne näkevät, että rauhan ja sosia
lismin suuri leiri kehittyy nopeasti eikä uhkaa ketään, vaan 
päinvastoin puolustaa järkähtämättä rauhan ja yleisen 
turvallisuuden asiaa.

Aikakauslehti »MeäSdunarodnaja Zizn», 
1954, n:o 2
Suomennos otettu »Kommunistin» 
erikoisnumerosta 2 b, 1955
Tarkistettu venäjänkielisen tekstin 
mukaan



LÄNSI-EUROOPAN KOMMUNISTISET PUOLUEET 
ETUJOUKKONA TAISTELUSSA DEMOKRAATTISTEN 

VAPAUKSIEN PUOLESTA

Viime vuosien aikana on Länsi-Euroopan maissa tunne
tusti ollut käynnissä kommunististen puolueiden johtama 
työtätekevien sitkeä taistelu alkeellisten demokraattisten oi
keuksien ja vapauksien puolesta. Nämä oikeudet on määri
telty asianomaisten maiden perustuslaeissa, ne ovat porva
riston edustajien julistamia, mutta nykyään porvaristo itse 
loukkaa niitä ja uhkaa hävittää ne kokonaan.

Oli aika, jolloin näiden maiden hallitseva porvaristo 
piti tukenaan porvarillista demokratiaa. Se käytti silloin 
menestyksellä omaksi eduksi porvarillisen demokratian 
perustuslaillisia oikeuksia: vaalijärjestelmää, muodollista 
sanan-, kokoontumis- ja järjestäytymisvapautta yms. Libe
ralismin ja muodollisen demokratian menetelmillä porvaris
to pyrki saamaan suhteellisesti laajat yhteydet kansaan ja 
joukkojen tuen porvarillisten puolueiden politiikalle.

Mutta imperialismin aikakauden alkaessa porvaristo 
hylkäsi liberalismin ja demokratian. Se merkitsi tiettyä 
muutosta kapitalistisen yhteiskunnan poliittisessa päällys
rakenteessa. »Monopolistisen kapitalismin (imperialismi on 
monopolistista kapitalismia) poliittisena päällysrakennuk- 
sena on siirtyminen demokratiasta poliittiseen taantumuk
seen», kirjoitti Lenin. »Sekä uiko- että sisäpolitiikassa, 
kummassakin samalla tavalla, imperialismi pyrkii loukkaa
maan demokratiaa, pyrkii taantumukseen.»

Mitä pitemmälle aika kului, sitä enemmän porvarillinen 
demokratia muodostui esteeksi suurporvariston luokkapo- 
litiikalle. Samaan aikaan työtätekevät käydessään taistelua 
taantumushallitusten politiikkaa vastaan oppivat käyttä-
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mään niukkoja porvarillis-demokraattisia vapauksia taiste- 
luasemiensa lujittamiseen. Siitä johtuu nykyiselle tilanteelle 
ominainen kärkevä luokkataistelu porvarillis-demokraat- 
tisten oikeuksien ja  vapauksien ympärillä: toisaalta taantu- 
muspiirien alituiset raivokkaat yritykset polkea maahan ja 
heittää kokonaan syrjään enemmän tai vähemmän säily
neet työtätekevien demokraattiset oikeudet ja  vapaudet; 
toisaalta taas kommunististen puolueiden johtama työtäte
kevien joukkojen päättäväinen taistelu kansan niiden lail
listen oikeuksien ja vapauksien puolustamiseksi, joita val
lanpitäjät yrittävät typistää.

Erikoisen kiihkeän luonteen tämä taistelu on saanut 
Ranskassa, Italiassa ja  Länsi-Saksassa. Se on ymmärrettä
vääkin: sodan jälkeen Ranskassa, Italiassa ja  jopa Länsi- 
Saksassakin palautettiin jossain määrin porvarillisen de
mokratian perinteellistä järjestelmää, mutta nyt yrittää 
porvariston taantumuksellinen huippukerros kerta kaik
kiaan vapautua kaikenlaisesta demokratiasta. Kommunistien 
johtamat työtätekevät vastustavat näitä yrityksiä ja puolus
tavat demokraattisia vapauksia.

I

RANSKASSA

Jo muutamia vuosia sitten Ranskan hallitsevat piirit 
alkoivat vaalikamppailuissa toistuneista vastoinkäymisis- 
tään raivostuneina järjestelmällisesti jäytää perustuslakia. 
Hyväksyttiin työläisiä vastaan suunnattuja lakeja, jotka 
loukkasivat maan perustuslakiin kirjoitettuja työläisten 
lakko-oikeuksia. Vuonna 1951 hallitus sai parlamentin por
varillisen enemmistön hyväksymään muutoksia vaalijär
jestelmään. Tämän »reformin» näennäistä tarpeellisuutta 
perustellakseen silloinen pääministeri Pleven löi pöytään 
ainoan argumenttinsa julistaen, että äänestys vanhan, suh
teellisen järjestelmän mukaan oli »edullista kommunis
teille».

Jotta Ranskan vaalijärjestelmä tulisi edulliseksi vain 
taantumuksellisille ja  kelvottomaksi työtätekeville, päätet
tiin, ettei vaaleja suoriteta suhteellisen, vaan enemmistö- 
periaatteen pohjalla, että sallitaan puolueiden muodostaa 
vaaliliittoja ja  että edustajanpaikkoja ei jaeta kunkin puo-
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lueen saaman äänimäärän, vaan »enemmistö»-periaatteen 
mukaan. Se merkitsee, että jos kaikki taantumuspuolueet, 
jotka ovat ilmoittaneet liittyvänsä yhteiseen vaaliliittoon, 
saavat yhteensä vaikkapa vain yhden äänen enemmän kuin 
puolet kaikista äänistä, niin ne saavat kyseessäolevan vaa
lipiirin kaikki edustajanpaikat, kun taas ne puolueet, joil
le sanokaamme 49 prosenttia äänestäjistä on antanut 
äänensä, eivät saa ainoatakaan paikkaa.

Mutta Ranskan taantumus punoi juomaan ottamatta 
huomioon kansan tahtoa. Parlamenttivaaleissa vuonna 
1951, hallituksen aikaansaaman vaaliterrorin vallitessa, 
kommunistinen puolue sai yli 5 miljoonaa ääntä, so. huo
mattavasti enemmän kuin mikään muu puolue Ranskassa. 
Ainoa, mitä työtätekevän kansan viholliset saivat uuden 
vaalilain avulla aikaan, oli, että heidän onnistui ryöstää 
kommunistiselta puolueelta melkoinen määrä sen voittamia 
edustaj anpaikko j a .

Porvariston taantumuksellinen huippukerros ei kuiten
kaan tullut järkiinsä. Päinvastoin, amerikkalaisten neuvon
antajiensa vaikutukselle antautuen se päätti poliisimieli- 
vallan ja provokaatiomenetelmien avulla »kerta kaikkiaan 
kukistaa» Ranskan työväenliikkeen. Ennen kaikkea yritet
tiin riistää johto kommunistiselta puolueelta, joka kutsui 
kansaa vastustamaan sodan ja kansallisen petoksen poli
tiikkaa, jota hallitus harjoitti Amerikan imperialistien 
hyväksi näiden yrittäessä riistää Ranskalta kansallisen 
riippumattomuuden ja pakottaa Ranska palvelemaan ame
rikkalaisia monopoleja ja sotakiihkoilijoita.

Toukokuussa 1952 (samaan aikaan kun Ranskan halli
tus allekirjoitti surullisenkuuluisan Bonnin sopimuksen ja 
Pariisin sotilassopimuksen) teljettiin vankilaan Ranskan 
Kommunistisen Puolueen Keskuskomitean sihteeri Jacques 
Duclos ja puolueen pää-äänenkannattajan päätoimittaja 
Andre Stil. Tämä nostatti suuttumuksen myrskyn kaikkial
la maassa. Syntyi laaja vastalauseliike, joka sai ilmauksensa 
monissa lakoissa, joukkokokouksissa ja  mielenosoituksissa.

Poliisi raivosi suorittaen hyökkäyksiä työväenjärjestö
jen huoneistoihin. Se pieksi aseettomia mielenosoittajia 
säälimättä naisiakaan. Lakossa olevia työläisiä vastaan 
lähetettiin eräissä paikoin sotaväkeäkin. Poliisi pidätti 
satoja ammattiyhdistystoimitsijoita »panttivankeina». Mut
ta kansanliikkeen voima kasvoi yhä, siihen liittyivät monet 
sosialistisen puolueen ja katolisten ammattiliittojen rivijä
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senet, ja  loppujen lopuksi Ranskan työläiset saivat toverit 
Duclosin ja  Siilin vapaiksi. Tähän myötävaikutti myös nii
den provokatoristen syytösten täydellinen paljastaminen, 
joita sisäasiainm inisteriö  oli keksinyt (ja muun muassa sen 
epäonnistuminen tunnetun »Toulonin matkalaukun» suh
teen, joka oli täynnä väärennettyjä asiakirjoja).

Näyttää kuitenkin siltä, etteivät taantumukselliset enää 
kykene hallitsemaan maata ilman vakiintunutta poliisi- 
mielivallan komentoa, ja kaiken lisäksi poliisivoimat toimi
vat yhä useammin yhdessä fasististen gangstereiden kanssa.

Tämän vuosisadan alussa Ranska tunnettiin klassillise
na porvarillisen demokratian maana. Ja vielä ensimmäisen 
ja toisen maailmansodan välisellä kaudella — porvarillisen 
demokratian rappeutumisen kaudella — Ranska kuitenkin 
säilytti talossaan ainakin ulkonaisesti porvarillisen oikeus
järjestyksen säädylliset kasvot. Mutta tämän päivän 
Ranskassa, sivistysmaassa, toistuvat poliisiosastojen ja 
fasistijoukkioiden mielivaltaiset yllätyshyökkäykset yhtä 
mittaa.

Lienee paikallaan esittää tässä joitakin esimerkkejä 
Ranskan tapahtumista 1953.

Tammikuussa fasistien järjestämä yöllinen hyökkäys ja 
tulipalo Ranskan Kommunistisen Puolueen huoneistossa 
Pariisin 15. kaupunkipiirissä ja  RKP:n huoneiston hävitys 
Pariisin 14. kaupunkipiirissä. Helmikuussa Nizzan kaupun
gissa hävitettiin RKP:n huoneisto ja vaurioitettiin naapu
ritaloja fasistien heittämällä pommilla. Maaliskuussa räjäh
ti kolme pommia La Seyne-sur-Merin kaupungin pormes
tarin, kommunisti Toussain Merien asuntotalon luona.

Pääministeri Rene Mayerin lähtiessä matkalle Amerik
kaan maaliskuun 24. päivänä 1953 Ranskan hallitus lavasti 
Washingtonille erikoisen mieluisen poliisinäytelmän: koti- 
tarkastuksen ammattijärjestön, CGT:n (Yleisen Työliiton) 
huoneistossa ja  ammatillisen liikkeen johtohenkilöiden 
Lucien Molinon ja Andre Toiletin vangitsemisen (muita ei 
löydetty). Työläiset järjestivät uuden vastalauseliikkeen 
aallon. Pariisissa, Lyonissa, Nizzassa, Bordeauxissa, Lilles- 
sa, Marseillessa ja useissa muissa kaupungeissa työläisjou
kot keskeyttivät väliaikaisesti työn. Nordin ja Pas-de-Calai- 
sin departementtien kaivostyöläiset panivat toimeen 24 
tunnin lakon.

Huhti- ja  toukokuussa 1953 rekisteröitiin seuraavat tihu
työt: poliisihyökkäys Sauteville-de-Rouenin kaupungin por
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mestarin, kommunisti Bonnaffetin asuntoon sillä tekosyyllä, 
että poliisi etsi ammattiyhdistysjohtajia Benoit Frachonia 
ja Marcel Dufrichea; fasistien yöllinen hyökkäys Ranskan 
Kommunistisen Puolueen huoneistoon Pariisin 18. kaupun- 
kipiirissä; tuhoisa räjähdys kommunistisen järjestön huo
neistossa Saint-Brientin kaupungissa jne.

Ei ole ihme, että nämä taantumuksen tihutyöt synnytti
vät syvää suuttumusta paitsi työläisissä myös laajemmissa 
Ranskan vapauttarakastavan, kauan tavanomaiseen oikeus
järjestykseen tottuneen kansan kerroksissa.

Ranskan työtätekevät vastasivat hallitsevien piirien kan- 
sanvastaiseen politiikkaan erittäin vakuuttavasti kunnallis
vaaleissa huhtikuun 26. ja toukokuun 3. päivänä 1953. 
Äänimäärän perusteella kommunistinen puolue pääsi ensim
mäiselle sijalle Pariisissa ja koko maassa. Se saavutti tun
tuvan voiton monissa suurissa kaupungeissa (Marseillessa, 
Amiensissa, Toulousessa, Grenoblessa ym.) ja tuhansissa 
pikkukaupungeissa ja kylissä.

Kommunistisen puolueen viholliset menettivät melkoi
sesti ääniä ja paikkoja kunnanvaltuustoissa. De Gaullen 
puolue kärsi katastrofaalisen tappion: sen prosenttimäärä 
kunnanvaltuustojen paikoista laski yli 9 000 asukkaan kau
pungeissa 28,9:sta 10,1 prosenttiin. Tällaisen tappion jäl
keen kenraali julisti kaikkien kuultavaksi, että hän puo- 
lueineen muka luopuu vastaisuudessa osanotosta koko par- 
Iamenttitaisteluun.

Rene Mayerin hallitus on kadonnut, mutta sen tilalle 
tullut hallitus valmistelee yhä uusia kavennuksia perus
tuslakiin. Pariisin poliisi käytti hyväkseen perinteellistä 
kansallista mielenosoitusta Bastiljin valloituksen vuosipäi
vänä, heinäkuun 14. päivänä 1953, avatakseen tulen mielen
osoittajia vastaan. Seitsemän mielenosoittajaa sai surmansa 
ja 126 haavoittui. On totisesti vaikea keksiä katalampaa 
kostoa Pariisin isänmaalliselle väestölle.

n
ITALIASSA

Poliisimielivallan ja laittomuuden komento Italiassa on 
saavuttanut laajan ja kunniattoman kuuluisuuden.

Italiassa ovat sodanjälkeisellä kaudella olleet vallassa 
Amerikan imperialistien asiamiehet, jotka esiintyivät »de-
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mokratian», vieläpä »kristillisen» demokratian lipun alla. 
Mutta tosiasiassa he toimivat kaiken demokratian hävittä
miseksi. Euroopassa on vain harvoja maita, joissa sodan
jälkeisellä kaudella olisi yhtä paljon poliisimielivallan 
uhreja kuin Italiassa ja  varsinkin yhtä paljon epäoikeuden
mukaisesti tuomittuja poliittisia vankeja.

Viiden viime vuoden aikana Italiassa on tapettu 68 
ihmistä, haavoitettu 4 264, tuomittu yhteensä 16 308 vuo
deksi vankeuteen 139 000 työtätekevää, jotka ovat taistel
leet rauhan ja sosiaalisten vaatimusten puolesta. Kahden 
viimeksi kuluneen vuoden aikana on Italiassa ollut noin 
20 000 oikeudenkäyntiä kommunisteja, sosialisteja ja muita 
demokraatteja vastaan. Italian vankiloissa viruu satoja 
partisaaneja ja  muita fasismin vastustajia, jotka sodan 
aikana osallistuivat suureen taisteluun Italian vapauttami
seksi; sen sijaan on tuhansia sodanaikaisesta yhteistyöstä 
vihollisen kanssa tuomittuja fasisteja vapautettu. Monia 
demokraatteja, jotka jo vuosikausia ovat turhaan odotta
neet oikeudenkäyntiä, pidetään yhä vangittuina, koska 
hallitus pelkää, että oikeus voisi vapauttaa heidät syyt
töminä.

On sangen kuvaavaa, että vallassa olleet klerikaalit, 
joiden johdossa oli de Gasperi, poliisi- ja  oikeusterroriin 
noj au tuessaan alituisesti esiintyivät sanoissa »sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden», »demokratian» ja  »vapauden» ihan
teiden varjelijoina. Aavistaessaan kuitenkin, ettei Italian 
kansan enemmistö kauankaan anna vetää itseään nenästä, 
kristillis demokraattisen puolueen johtajat pitivät tarpeel
lisena »kurittaa» myös Italian perustuslakia.

Ensi töikseen he ryhtyivät muuttamaan vaalilakia. Hei
dän laatimansa lakiehdotus edellytti paitsi suhteellisen 
vaalijärjestelmän vaihtamista enemmistöjärjestelmään 
myös taantumuspuolueiden kannustamista vaaliliiton muo
dostamiseen. Tämän ranskalaistyyppisen »reformin» lisäyk
seksi italialaiset politikoitsijat keksivät omaperäisen tein1 
pun, »palkkion enemmistölle». Se merkitsee, että jos vaali
liitto saa vaaleissa 50 prosenttia äänistä plus yhden äänen, 
se saa 65 prosenttia paikoista parlamentissa.

Tarkoituksenaan anastaa 65 prosenttia edustajanpai
koista kristilliset demokraatit solmivat kolmen muun porva
rillisen puolueen (liberaalien, tasavaltalaisten ja sosialide
mokraattien) kanssa sopimuksen »vaaliuudistuksen» kan
nattamisesta ja esiintymisestä yhteisillä vaaliliittolistoilla.
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Samaan aikaan nämä puolueet sopivat keskenään tuesta 
hallituksen tuleville toimenpiteille kansan demokraattisten 
vapauksien, muun muassa painovapauden, ammattiliittojen 
oikeuksien sekä kommunistisen ja sosialistisen puolueen 
poliittisen toimintavapauden tukahduttamiseksi.

Muutos vaalijärjestelmään hyväksyttiin kiihkeän kamp
pailun jälkeen edustajahuoneessa ja senaatissa. Koko maas
sa nousi silloin, vuoden 1953 maaliskuun lopussa ja  huhti
kuun alussa, työtätekevien vastalauseiden aalto huijausla- 
kia vastaan. Monissa provinsseissa pantiin toimeen menes
tyksellinen yleislakko. Laajoja maataloustyöläisten lakkoja 
oli Barin, Catanzaron ja Perugian provinsseissa. Foggian 
provinssissa pidettiin lukuisia mielenosoituksia, joihin osal
listui tuhansia kaivos- ja  maatyöläisiä. Monin paikoin polii
si ryhtyi karkeisiin väkivallantekoihin. Hallitus ei kuiten
kaan pystynyt tukahduttamaan kansanjoukkojen suuttu
muksen purkausta.

Italian työtätekevien joukkoliikkeen nousu oli tietenkin 
erinomaista esivalmistelua vasemmistopuolueiden vaalitais
teluun parlamenttivaalien edellä. Mutta samaan aikaan hal
litus ja sen kannattajat panivat liikkeelle valtion ja  kirkon 
kaikki varat kommunistisen ja sosialistisen puolueen jouk- 
kovaikutuksen horjuttamiseksi. Kirkolliset viranomaiset 
puuttuivat hyvin häpeällisellä ja  laittomalla tavalla vaali
taisteluun ja pelottelivat uskovaisia, jotka eivät tahtoneet 
äänestää hallituspuolueiden ehdokkaita.

Terrorin pääorganisaattori oli sisäministeri Scelba. Hä
nen määräyksestään poliisi hajotti vaalikokoukset kaik
kialla, missä puhujat vain rohkenivat arvostella hallitusta 
ja hallitsevaa puoluetta. Scelban poliisit takavarikoivat 
tuhansia kommunistisen puolueen lentolehtisiä ja  julisteita. 
Sitä paitsi sisäministerin alaiset laitokset ryhtyivät hämä
räperäisiin hallinnollisiin toimenpiteisiin kansan tahdon 
vääristelemiseksi. Tämä riehaantunut poliisiministeri oli 
niin varma niiden toimenpiteiden tehokkuudesta, joihin hän 
oli ryhtynyt kristillis-demokraattisen puolueen voiton tur
vaamiseksi, että hän ilkkui etukäteen niitä, jotka epäilivät 
tätä voittoa. Hän puhui esimerkiksi näin:

»Puolue, joka on vallassa ja suostuisi vaalien toimeen
panoon, mutta joka osoittautuisi kykenemättömäksi saa
vuttamaan voittoa näissä vaaleissa, ei olisi mikään puolue, 
vaan tyhmyrijoukko.»

Kun vaalit oli suoritettu (7. ja 8. kesäkuuta 1953), kävi
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selville, että kristillis demokraattinen puolue oli kärsinyt 
tappion. Se menetti vuoden 1948 vaaleihin verraten lähes 
2 miljoonaa ääntä. Kaikki neljä hallituspuolueiden vaali* 
liiton puoluetta yhteensä menettivät 2 900 000 ääntä ja sai
vat vähemmän kuin puolet kaikista äänistä. Oppositiopuo
lueet saivat vaalien virallisten lopputulosten mukaan 13,6 
miljoonaa ääntä eli 50,2 prosenttia. Valtava enemmistö näis
tä äänistä — noin 10 miljoonaa — oli annettu vasemmis
topuolueiden, kommunistisen ja sosialistisen puolueen sekä 
riippumattomien demokraattien listoille. Kommunistinen 
puolue yksin sai yli 6 miljoonaa ääntä.

Tosiasiassa opposition voimien ylivoima hallituksen 
kannattajiin nähden oli vielä merkittävämpi kuin mitä viral
liset vaalitulokset osoittivat. Eiväthän väärentäjät toki teh
neet turhaa työtä vaaleissa. Valtava määrä vaalilippuja 
(n. 1 300 000) julistettiin »kelpaamattomiksi». Hallitsevassa 
leirissä harjoitettiin laajalti äänestystä vierailla vaalilipuilla, 
mm. maasta muuttaneiden ja jopa kuolleiden sielujen vaali
lipuilla. Saatiin kiinni nunnia, joilla oli taskussa kymmeniä 
vaalilippuja. Pappeja ja munkkeja oli lähetetty kokonaisi
na ryhminä kaupungista toiseen äänestämään uudelleen.

Mutta klerikaalipolitikoitsijat tunsivat huonosti Italian 
vapauttarakastavaa kansaa. Mitkään heidän vehkeilynsä 
eivät voineet korvata kristillis-demokraaltiselle puolueelle 
niiden valitsijain miljoonia ääniä, jotka olivat kääntäneet 
heille selkänsä. Ei myöskään uusi vaalilaki pelastanut 
de Gasperin — Scelban hallitusta.

Sitä eivät pelastaneet myöskään amerikkalaiset dollarit. 
Taantumuslehdet valittivat Amerikassa katkerina, että vaik
ka Yhdysvallat oli antanut Italialle suunnattomia summia, 
vaalien tulokset osoittivat sittenkin, että »Lännen sodanjäl
keinen politiikka on kärsinyt Italiassa vararikon». Eräs pet
tynyt amerikkalainen lehti (»Daily News») jopa lausui, että 
Yhdysvaltojen on »tarkistettava politiikka, joka ilmenee 
pyrkimyksenä ostaa rahalla ystäviä ja  liittolaisia...»

m
LÄNSI-SAKSASSA

Länsi-Saksassa tilanne on tietenkin monessa suhteessa 
toisenlainen kuin Italiassa ja  Ranskassa. Sielläovat Ame
rikan politiikan välineinä dollarien lisäksi vielä amerikka-
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laiset, englantilaiset ja  ranskalaiset sotajoukot. Eihän voida 
pitää vähäisenä merkitykseltään sitä tosiasiaa, että jo yli 
kahdeksan vuoden ajan Länsi-Saksassa ovat isännöineet 
amerikkalaiset imperialistit, jotka ovat liittoutuneet saksa
laisten militaristien kanssa ja harjoittavat siellä politiik
kaa, jonka tavoitteena on finanssipääoman mahdin palaut
taminen, sotateollisuuden ja militarismin elvyttäminen, 
taantumuksen ja fasismin lujittaminen.

Nojautuen läntisten miehitysvaltojen tukeen Adenaue- 
rin hallitus harjoittaa kursailematonta politiikkaa demo
kraattisten oikeuksien ja vapauksien hävittämiseksi Bon
nin valtiossa. Nujertaakseen vastarinnan, jota Saksan kansa 
tekee militarismin ja  fasismin henkiinherättämiselle, Bon
nin hallitus ajoi 1951 liittopäivillä läpi ns. »salamalain», 
joka rankaisee ankarasti kaikesta, mikä voidaan tulkita 
»viranomaisten, hallitusten tai tuomioistuinten parjaami
seksi».

Sen lisäksi Adenauerin hallitus on perustanut hitleri- 
läisen SD:n ja  Gestapon mallin mukaan erikoislaitoksia, 
joiden pääasiallisena tehtävänä on vainota ja terrorisoida 
työväenjärjestöjä ja edistyksellisiä toimihenkilöitä. Tällai
sia erikoislaitoksia ovat esimerkiksi laajalle haarautunut 
vastavakoilupalvelu, liittovaltion rikosasiain hallinto ja  niin 
sanottu »perustuslakia suojeleva» laitos.

Jos puhutaan todellisesta perustuslain suojelemisen tar
peesta, sen aiheuttavat selvästi vain Bonnin hallituksen 
juonittelut ja ennen kaikkea ne lainvastaiset sopimukset, 
joita se on solminut USA:n, Englannin ja Ranskan halli
tusten kanssa.

Niin sanottu Bonnin »yleissopimus» antaa kolmelle mie- 
hitysvallalle oikeuden jättää sotajoukkojaan Länsi-Saksaan 
50 vuodeksi ja  puuttua oman harkintansa mukaan sen si
säisiin asioihin, milloin ne pitävät sitä tarpeellisena Saksan 
kansan kurissapitämiseksi. Yksin tämä ennenkuulumaton 
sopimusehto osoittaa riittävän selvästi, kuinka karkeassa 
ristiriidassa Bonnin sopimus on riippumattoman ja yhtenäi
sen Saksan jälleenmuodostamisen alkeellisimpienkin edelly
tysten kanssa.

Siksi on luonnollista, että päätaistelua taantumukselli
sen ja  demokraattisen leirin välillä Länsi-Saksassa käydään 
orjuuttavan Bonnin sopimuksen ja niin ikään Pariisin sopi
muksen tiimoilla, jonka tarkoituksena on turvata hitleriläi- 
sen Wehrm<achtin palauttaminen.
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Jo 1952, demokraattisten järjestöjen toimeenpaneman 
kansanäänestyksen aikana miljoonat saksalaiset liittotasa
vallassa ilmaisivat vastustavansa Bonnin sopimusta ja kan
nattavansa rauhansopimuksen solmimista. Se merkitsi voi
makasta iskua saksalaisten ja ulkomaisten taantumuksellis
ten kansanvastaiselle salasopimukselle.

Vuoden 1953 alkupuoliskolla käytiin jatkuvaa joukko- 
taistelua Bonnin ja Pariisin sotilassopimusten ratifioimista 
vastaan. Tämä taistelu kärjistyi erikoisesti helmikuussa, jol
loin USA:n valtiosihteeri Dulles saapui Länsi-Saksaan jou- 
duttaakseen surullisenkuuluisien sopimusten ratifioimista. 
Osoittaakseen haluaan palvella Dullesia Bonnin hallitus 
pani silloin toimeen monien kommunistitoimitsijoiden pro
vokatorisia pidätyksiä. Tämän johdosta nousi uusi joukko
liikkeen aalto. Vastalausekokouksia, joissa oli runsaasti 
osanottajia, pidettiin Dortmundissa, Bremenissä, Stuttgar
tissa, Ludwigshafenissa, Hannoverissa, Hampurissa ja  useis
sa muissa kaupungeissa. Maaliskuussa saapui liittopäiville 
eri väestökerrosten valtuuskuntia Baijerin, Baden-Wurt- 
tembergin ja  Nordrhein-Westfalenin osavaltioista, Saarin 
alueen työtätekevien, suurten teollisuuskaupunkien työläis
ten ja erilaisten yhteiskunnallisten järjestöjen lähettäminä.

Kuten tunnettua, Adenauerin hallitus sai loppujen 
lopuksi kuitenkin liittopäivillä aikaan päätöksen Bonnin ja 
Pariisin sopimusten ratifioimisesta. Eikä siinä kaikki. Länsi- 
Saksan hallitsevat piirit ja  niitä tukevat Amerikan imperia
listit saivat Adenauerin hallituksen pysytetyksi vallassa liit- 
topäivien uusien vaalien avulla, jotka suoritettiin syyskuun
6. päivänä 1953 hillittömän fasistisen terrorin vallitessa.

Siellä ei voinut olla edes puhetta mistään vapaiden vaa
lien alkeellisistakaan edellytyksistä. Näitä vaaleja varten 
valmistettiin uusi vaalilaki, joka rikkoi karkeasti demokra
tian periaatteita. Viranomaisten varta vasten järjestämät 
fasistiosastot hyökkäilivät kuin vesikauhuiset koirat oppo
sitiopuolueiden vaalikokouksiin ja panivat toimeen verilöy
lyjä. Monia kommunisteja haavoitettiin vaikeasti.

Noin 9 miljoonaa valitsijaa äänesti Adenauerin politiik
kaa vastaan. On kuitenkin syytä panna merkille, että näiden 
äänestäjien enemmistö osoittaa vielä luottamusta sosialide
mokraattiselle puolueelle.

Taistelussaan rauhan ja Saksan kansan etujen puolus
tamiseksi Saksan Kommunistinen Puolue on esittänyt jou
kon tärkeitä vaatimuksia.
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Ensi sijalla on vaatimus Saksan rauhallisesta yhdistä
misestä demokraattisella pohjalla. Yhtenäinen ja  demo
kraattinen Saksa ei saa osallistua mihinkään sopimuksiin ja 
liittoihin, jotka on suunnattu jotain toista valtiota vastaan. 
Sillä pitää olla oikeus rauhalliseen tasavertaisuuden poh
jalla tapahtuvaan yhteistyöhön toisten kansojen kanssa ja 
kauppasuhteiden esteettömään kehittämiseen kaikkien kan
sojen kanssa.

Kommunistinen puolue vaatii monopolien ja  suurmaan- 
omistuksen hävittämistä, niiden kaivosten ja  raskaan teol
lisuuden tuotantolaitosten takavarikoimista, joiden omista
jat harjoittavat kansallisen petoksen ja sodan valmistelun 
politiikkaa. On kumottava taantumuksellinen »Laki työläis
ten asemasta tuotantolaitoksissa».

Saksan Kommunistinen Puolue vaatii myös julkaista
vaksi lain naisten täydestä tasa-arvosta valtiollisessa, talou
dellisessa ja kulttuurielämässä.

Saksan Kommunistinen Puolue ja muut puolueet, jotka 
käyvät Länsi-Saksassa johdonmukaista taistelua kansan 
demokraattisten oikeuksien puolesta, eivät vielä ole koon
neet ympärilleen työtätekevien enemmistöä. Niiden johta
ma tietoisten poliittisten taistelijain joukko on kuitenkin 
mahtava voima, joka vastaisuudessa tulee kasvamaan ja lu
jittumaan.

Idässä, Saksan Demokraattisessa Tasavallassa, käyvät 
Saksan Sosialistisen Yhtenäisyyspuolueen ympärille ko
koontuneet Saksan kansan terveet voimat aktiivista taiste
lua yhtenäisen, rauhaarakastavan, demokraattisen ja riip
pumattoman Saksan valtion luomiseksi. On varmaa, että 
myös Länsi-Saksassa demokraattiset voimat tulevat niistä 
tavattoman vaikeista olosuhteista huolimatta, joissa kom
munistit siellä joutuvat tekemään työtä, saavuttamaan voi
ton fasismin ja  sodan voimista ja että tehtävä, yhtenäisen 
Saksan palauttaminen demokraattisena, rauhaarakastavana 
ja riippumattomana valtiona, tulee menestyksellisesti rat
kaistuksi.

IV
HISTORIAN OPETUKSIA

Tosiasiat osoittavat, että työtätekevien taistelu demo
kraattisten vapauksien puolesta tulee Länsi-Euroopan mais
sa vastaisuudessakin laajenemaan.
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Porvariston taantumuksellinen huippukerros valmistelee 
kiihkeästi yhä uusia hyökkäyksiä Länsi-Euroopan maiden 
porvarillis-demokraattisia perustuslakeja vastaan. Rans
kassa esimerkiksi Kansalliskokouksen enemmistö on jo hy
väksynyt ensimmäisessä lukemisessa hallituksen esittämän 
lakiehdotuksen, jonka tarkoituksena on johtaa parlamentin 
ja kansanedustajien itsenäisen osuuden hävittämiseen. Tä
män lakiehdotuksen mukaan pääministeri saa oikeuden 
yksinkertaisesti asetuksellaan lomauttaa parlamentin, 
jos istuntokausi kestää kauemmin kuin seitsemän kuukaut
ta. Taantumushallitus voi siten vapautua parlamentista 
viideksi kuukaudeksi joka vuosi. Samalla hallitus saa tilai
suuden ryhtyä kostotoimenpiteisiin oppositioedustajia koh
taan, sillä edustajilta riistetään parlamentaarinen immuni
teetti istuntokausien väliseksi ajaksi. Se merkitsee, että 
poliisi voi pidättää kenet tahansa heistä. Samassa demokra
tianvastaisessa hengessä on laadittu lakiehdotuksen muut
kin pykälät.

Tällaista röyhkeilyä lainsäädäntöasioissa ei ilmeisesti
kään synnytä yksinomaan suurporvariston sosiaalinen ja 
poliittinen taantumuksellisuus, vaan myös sen kansallisen 
petoksen politiikka. Ne porvariston piirit, jotka ovat päät
täneet sitoa maansa kohtalon amerikkalaisten maailmanher
ruuden tavoittelijani seikkailusuunnitelmiin, pelkäävät 
vastuuta kansan edessä ja pyrkivät sen tähden epätoivoises
ti hävittämään kaikki kansan tahdon demokraattiset ilmai
sumahdollisuudet.

Useissa muissa Länsi-Euroopan maissa, jotka osallistu
vat hyökkäyshenkiseen Atlantin liittoon ja »Euroopan yh
teisöön», on tehty muutoksia perustuslakeihin nimenomaan 
siinä tarkoituksessa, että »kansainvälisille instansseille», so. 
tosiasiassa Amerikan imperialisteille, voitaisiin antaa oi
keus määrätä näiden maiden armeijoista ja ratkaisuvalta 
kysymyksessä niiden yhtymisestä sotaan.

Tällaisia perustuslain muutoksia, jotka hävittävät maan 
kansallisen suvereenisuuden, on jo tehty Hollannissa ja 
Tanskassa ja valmistellaan parhaillaan Belgiassa.

Kansallisen suvereenisuuden oikeutta pidettiin ennen 
porvarillisen demokratian järjestelmän kruununa. Mutta 
nyt porvaristo myy kansakunnan oikeudet ja riippumat
tomuuden dollareista. Sanomalehtimonopolien lehdistö 
saattaa epäilyksen alaiseksi sellaisen kansalaisen kunnian,
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joka ei suostu sylkäisemään maansa riippumattomuuden 
periaatteelle. Pitemmälle tuskin voidaan mennä!

Nykyaikaiset porvarilliset poliitikot, nämä kansallisten 
oikeuksien ja kansalaisvapauksien hävittäjät, puolustautu
vat tavallisesti vetoamalla siihen, että on välttämätöntä 
luoda porvarilliselle yhteiskunnalle »voimakas valta». Mutta 
on syytä kysyä: todistaako heidän demokratianvastainen 
politiikkansa nykyaikaisen porvariston voimaa, sen vallan 
ja kapitalistisen järjestelmän vankkuutta?

Ei todista. Porvariston valta oli Länsi-Euroopan maissa 
paljon voimakkaampi ja kestävämpi viime vuosisadan jälki
puoliskolla, jolloin se nojautui porvarillisen demokratian 
valtiojärjestelmään. Siihen aikaan kapitalismin kehitys 
kulki noususuuntaan, eivätkä kapitalismin perusristiriidat 
olleet vielä luonteeltaan niin kärkeviä. Toisin on meidän 
aikakaudellamme, sen jälkeen kun maailman kapitalismin 
kehitys on puolen vuosisadan aikana kulkenut laskusuun
taan, Lokakuun suuren vallankumouksen ja kahden maail
mansodan kaikkien seurausten jälkeen.

Kenties kapitalismi on lujittunut siitä, että kaikkialle 
ulottuneet maailmanmarkkinat ovat hajonneet ja niiden 
tilalle ovat muodostuneet kahdet toisilleen vastakkaiset 
maailmanmarkkinat? Kenties se on voimistunut siitä, että 
kansat, jotka muodostavat vähintään kolmanneksen maa
pallon väestöltä, ovat irtautuneet imperialismin järjestel
mästä, vapautuneet pääoman ikeestä? Tai ehkä porvariston 
luokkaherruus on tullut vankemmaksi, kun työtätekevien 
joukot ovat monivuotisessa taistelussa elinetujensa puolesta 
saaneet taistelukokemusta ja luokkatietoisuutta ja kokoon
tuvat entistä tiiviimmin kommunististen puolueiden ympä
rille?

Ei. Nykyajan porvariston luokkaherruuden perustat ei
vät ole lujittuneet, vaan järkkyneet. Kaunopuheisen todis
tuksen siitä antaa hallitseva porvaristo itse, kun se osoit
taa silminnähtävästi olevansa kykenemätön hallitsemaan 
maata porvarillisen demokratian menetelmin. Turvatues
saan yhä enemmän poliisi- ja  oikeusmielivallan sekä fasis- 
titerrorin menetelmiin kansan »rauhoittajista» saattaa toisi
naan tuntua, että porvariston valta on lujittunut. Mutta 
todellisuudessa taantumuksellinen porvaristo menettää 
tällaisessa komennon muutoksessa sen, mikä aikoinaan on 
ollut liberaalisen porvariston tärkeimpänä poliittisen voi
man lähteenä, nimittäin yhteyden kansaan.
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Historiallisesti on todistettu, että fasistinen diktatuuri 
on julmaa, mutta ei kestävää valtaa. Maksim Gorki osui 
asian ytimeen sanoessaan, että fasismi on voimansa menet
täneen huuto halustaan olla voimakas. Ennemmin tai myö
hemmin se muuttuu romahduksen kärsineiden seikkailijain 
epätoivon huudoksi. Nykyisellä aikakaudella ei ainoakaan 
vapautta rakastava kansa tule sietämään kauan fasismin 
iestä.

Tietoisina tästä kansan vapauden klerikaaliset kurista
jat (»kristillisen demokratian» johtajat Länsi-Saksassa ja 
muissa Länsi-Euroopan maissa) pyrkivät taitavampaa tak
tiikkaa käyttämällä välttämään fasismin kohtalon. He eivät 
ensiksikään esiinny avoimesti demokratian hävittäjinä ku
ten Hitler ja Mussolini. Päinvastoin he peittävät demokra
tianvastaisen politiikkansa valedemokraattisen naamarin 
alle. Tällaista taktiikkaa käyttämällä he uskovat voivansa 
säilyttää vaikutuksensa joukkoihin. Mutta nämä laskelmat 
on rakennettu hiekalle, kuten vaalien tulokset Ranskassa ja 
Italiassa ovat vakuuttavasti osoittaneet. Kansan pettäminen 
politiikan välineenä ei tehoa kauan. Loppujen lopuksi pet
täjä aina tulee paljastetuksi, ja toteamus, että poliittinen 
valheellisuus ei ole voimaa vaan voimattomuutta, saa vah
vistuksensa.

Toiseksi tietäessään kokemuksesta, että fasistisen mie
livallan ja terrorin komento horjuttaa porvarillisen lailli
suuden arvovaltaa, klerikaaliset vallanpitäjät pyrkivät vält
tämään tätä tekemällä laittomuuden muodollisesti laillisek
si. He vaativat, että hallituksille on annettava erikoisval- 
tuudet, oikeus säätää parlamentin tietämättä »lakiasetuk- 
sia», oikeus hajottaa parlamentti oman harkintansa perus
teella ja teljetä vankilaan epämieluisia kansanedustajia. He 
lavastavat mielellään muun muassa perustuslain tarkistuk
sia, jotka muuttavat perinpohjin porvarillisen demokratian 
perinteellistä rakennetta. Näin klerikaaliset taantumuksel
liset horjuttavat porvarillista laillisuutta »laillistetun» mie
livallan ja terrorin avulla. Tämä ei tietenkään pelasta por
varillisen laillisuuden arvovaltaa työtätekevien joukkojen 
silmissä. Päinvastoin se opettaa ne vihaamaan ei ainoastaan 
taantumusporvariston avointa laittomuutta, vaan myös sen 
oikeutta loukkaavaa lainsäädäntöä.

Puhuessaan valtavien vallankumouksellisten taistelujen 
näköaloista, nerokas opettajamme Lenin näki ennakolta ja 
sanoi, että näiden taistelujen täyttyy ».. .muodoltaan. ..
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alkaa (ja ne alkavat) porvariston sekavista ponnistuksista 
päästä eroon sen itsensä luomasta ja sille itselleen sietämät
tömäksi käyneestä oikeusjärjestyksestä!»

Tämä on juuri sitä, mitä tällä hetkellä on tapahtumas
sa monissa Euroopan kapitalistisissa maissa: kaikkialla por
varisto ponnistelee hermostuneesti vapautuakseen sen it
sensä aikaansaamasta ja sille sietämättömäksi käyneestä 
oikeusjärjestyksestä, laillisuudesta. Lenin selvitti myös näi
den taantumusporvariston hermostuneiden ponnistusten 
syvällisen historiallisen sisällön: ne eivät merkitse pelastus
ta, vaan alkua koko porvarillisen laillisuuden, koko por
varillisen järjestelmän luhistumiselle.

Tämä on historian järkähtämättömän dialektiikan 
opetus.

V
TYÖVÄENLUOKAN YHTENÄISYYS 

KAIVAA ITSELLEEN TIETÄ.
KOMMUNISTINEN ETUJOUKKO LUJITTUU

Porvariston taantumuksellinen huippukerros tietää, että 
sen kansanvastainen politiikka on käytännössä mahdollista 
vain silloin kun työväenluokka on hajanainen. Siksi se vi
haa kuin kuolemaa kommunistien johtamaa liikettä työ
väenluokan yhtenäisyyden aikaansaamiseksi. Yrittäessään 
riistää tältä liikkeeltä johdon ja saada siihen hajaannusta 
vallassa oleva taantumus suuntaa iskujensa koko voiman 
kommunistista puoluetta vastaan yrittämällä irrottaa sen 
työtätekevistä joukoista, eristää ja murskata sen.

Mutta miten voitaisiin irrottaa työtätekevistä joukoista 
niiden oma puolue, joka taistelee rehellisesti, antaumuksel
lisesti ja uhrautuvasti työtätekevien elinetujen, kansan de
mokraattisten oikeuksien, kansallisen riippumattomuuden, 
rauhan ja turvallisuuden puolesta?

Työtätekeviä ei voida irrottaa heidän omasta puoluees
taan väkivallalla eikä parjauksella, jollei vain kommunisti
nen puolue itse pode lahkolaisuuden tautia, vaan noudattaa 
todellista joukkoliikkeen politiikkaa. Tosiasiat osoittavatkin, 
että useimpien maiden kommunistiset puolueet, ennen kaik
kea Ranskan ja  Italian, ovat todella oppineet noudattamaan 
työväenluokan yhteistoiminnan leniniläistä politiikkaa ja 
samalla pyrkivät pontevasti luomaan työläisten ja talonpoi-
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kien taisteluliittoa, pyrkivät yhteistyöhön edistyksellisen si
vistyneistön kanssa. Tämän liikkeen mahtava paino on mo
nessa tapauksessa heittänyt tieltä oikeistososialistien joh
tajat, joille hallitseva porvaristo on antanut pääosan työ
väenliikkeen yhtenäisen toiminnan sabotoimisessa ja karille 
ajamisessa.

Ranskassa on laajan proletaarisen yhteisrintamaliikkeen 
kehityslinjana ollut ammatillisen toiminnan vapauden puo
lustaminen. Tehdastyöläisten, kauppalaivaston merimies
ten, Pariisin kaupunkiliikenteen ja monien kunnallislaitos- 
ten työntekijäin mahtavat lakot ovat osoittaneet sellaisen 
työväenluokan yhtenäisyyden ja voiman, että jopa parla
mentin enemmistö katsoi parhaaksi hylätä hallituksen vaa
timuksen »erikoisvaltuuksien» myöntämisestä sille lakkoliik- 
keen tukahduttamista varten.

Ranskan työtätekevien laajeneva toiminnan yhtenäisyys 
ilmeni erikoisen voimakkaana vuoden 1953 elokuussa, jol
loin posti- ja  lennätinlaitoksen työntekijäin, rautatieläisten, 
kaivostyöläisten, valtion virkailijain ja muiden työläisryh- 
mien lakkoliike tempasi mukaansa neljä miljoonaa ihmistä. 
Tämän mahtavan lakon välittömänä aiheena oli sarja hal
lituksen poikkeusasetuksia, joiden tarkoituksena oli työtäte
kevien elintason alentaminen. Lakkoon osallistui käsi kä
dessä CGT:n jäsenten kanssa muiden ammatillisten järjes
töjen jäseniä ja myös suuri joukko järjestymättömiä työ
tätekeviä. Tuotantolaitoksiin ja virastoihin perustettiin tu
hansia yhteistoimintakomiteoita.

Elokuun lakolla oli valtava myönteinen merkitys: Rans
kan työtätekevät tunsivat taisteluhenkisen yhtenäisyytensä 
suuren voiman.

Vuoden 1953 kuluessa Ranskassa suoritettiin teollisuus
laitosten tuotantokomiteain valtuutettujen uudet vaalit. Vaa
lien tulokset todistavat Ranskan CGT:n vaikutuksen kasvua. 
Suurella Citroenin autotehtaalla esimerkiksi CGT:n ehdok
kaat saivat komitean 17 paikasta haltuunsa 15; Renaultin 
tehtailla valittiin ensimmäisen kollegion (työläisten) vaaleis
sa koko komitea CGT:n ehdokkaista; Marseillessa annettiin 
raitioliikenteen työntekijäin järjestöissä CGT:n ehdokkaille 
80 prosenttia äänistä; Gregoiren metallitehtaalla 100 pro
senttia; Schneider-Creusotin tehtailla 79 prosenttia äänistä. 
Eräillä Lyonin metallitehtailla vaaliin osallistuneet työläiset 
äänestivät sataprosenttisesti CGT:n ehdokkaita. Astra-teh- 
taalla Asnieresin kaupungissa Seinen varrella (Seinen de-
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partementissa) CGT:n ehdokaslistaa äänesti 75% työläisistä 
eli 6% enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Valtavan äänten 
enemmistön saivat CGT :n ehdokkaat myös Saint-Marcelissa 
(Euren departementissa), Pariisin työläisesikaupungissa Is- 
sy-les-Moulineauxissa sekä monissa muissa maan kaupun
geissa ja asutuskeskuksissa.

Ammatillisen liikkeen toimihenkilöiden vainot johtivat 
siis aivan toiseen tulokseen kuin Ranskan taantumukselliset 
olivat odottaneet.

Taantumukselle yhtä odottamattomaan tulokseen johti 
myös kommunistisen puolueen johtohenkilöiden vaino. Kak
si kertaa pantiin toimeen Ranskan Kommunistisen Puolueen 
Keskuskomitean sihteeriä toveri Duclosia vastaan atten
taatti. Kaksi kertaa pidätettiin puolueen pää-äänenkannat- 
tajan »Humaniten» päätoimittaja toveri Andre Stil. Moneen 
kertaan on hallitus vaatinut parlamentaarisen immuniteetin 
riistämistä toveri Duclosilta ja muilta kommunistisilta kan
sanedustajilta sillä perusteella, että he (samoin kuin koko 
puolue ja sen 5 miljoonaa äänestäjää) ovat esiintyneet Viet
namin siirtomaasodan lopettamisen puolesta. Vastaukseksi 
näihin taantumuksen hurjiin iskuihin Ranskan työläiset 
ovat tiivistäneet rivejään ja tehostaneet taistelua demokraat
tisten vapauksien puolesta.

Samaan aikaan taantumuksellisen porvariston viimeiset 
reservit — oikeistososialistit — menettävät nopeasti vaiku
tustaan työläisjoukkojen keskuudessa. Ranskan Sosialisti
sen Puolueen vaikutus vähenee. Viimeisten seitsemän vuo
den aikana puolue on menettänyt kaksi kolmannesta jäse
nistään (v. 1945 siinä oli 353 742 jäsentä, v. 1952 vain 
108 437, joista vain 40 prosenttia työläisiä). Ranskan Sosia
listisen Puolueen pää-äänenkannattajalla »Le Populairella» 
on nykyisin korkeintaan 7 500 tilaajaa. Vuodesta 1945 vuo
teen 1951 sosialistinen puolue menetti vaaleissa lähes 2 mil
joonaa äänestäjää. Viime kunnallisvaaleissa tämän puo
lueen johto yritti pelastaa ääniä julistamalla mainosmielessä 
»oppositiotaan» taantumuksellisten porvarillisten puoluei
den politiikkaa vastaan. Mutta siitäkään ei ollut paljon 
apua, koska valitsijat eivät olleet unohtaneet, että sosialis
tiset kansanedustajat olivat parlamentissa äänestäneet sa
maisten taantumuspuolueiden kanssa vaalijärjestelmän huo
nontamisen puolesta, Ranskan liittymisen puolesta hyök- 
käyshenkiseen Atlantin liittoon, aseistamiskilvan ja kansal
listen etujen kanssa ristiriidassa olevan politiikan puolesta.
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Sosialistisen puolueen johtavan komitean kiellosta huoli
matta tehtiin monilla paikkakunnilla yhtenäisyyslistat kom
munistisen puolueen esittämän minimiohjelman pohjalla.

Ranskan Kommunistisella Puolueella on tiettyä menes
tystä myös työläisten ja talonpoikien taisteluliiton pystyttä
misessä ja lujittamisessa. Sadattuhannet ranskalaiset työtä
tekevät talonpojat kannattavat jo kommunistista puoluetta 
ymmärtäen aineellisten vaikeuksiensa johtuvan taantumuk
sellisten hallitusten harjoittamasta sotapolitiikasta. Kunnal
lisvaaleissa vuonna 1953 kommunistinen puolue sai paljon 
uusia äänestäjiä Dordognen departementin talonpojista.

Puheessaan Ranskan Kommunistisen Puolueen Keskus
komitean kokouksessa 6. pnä lokakuuta 1953 KK:n pääsih
teeri tov. Maurice Thorez korosti täysin perustellusti sen to
siasian poikkeuksellista merkitystä, että työläisten, virkai
lijain ja  talonpoikien taistelu kehittyy nykyään Ranskassa 
keskinäisen ymmärtämyksen ja myötätunnon vallitessa. 
Kaupunkien ja maaseudun työtätekevien solidaarisuus lujit
tuu taistelussa, joka on koko kansakunnan taistelua maata 
kurjuuteen ja sotaan johtavaa etuoikeutettua vähemmistöä 
ja ulkomaiden asiamiehiä vastaan.

Italiassa asiat kehittyvät yleensä samaan suuntaan kuin 
Ranskassa. Italian yleinen työliitto — ammattijärjestö, joka 
on pysynyt uskollisena työväenluokan asialle — kasvaa ja 
lujittuu raivokkaista kosto- ja vaino toimenpiteistä huoli
matta.

Porvarillisen taantumuksen palveluksessa oleva Italian 
Sosialidemokraattinen Puolue menettää vaikutustaan. Mutta 
Italiassa on, kuten tunnettua, vasemmistososialistinen puo
lue, joka yhteisrintamassa kommunistisen puolueen kanssa 
puolustaa Italian työtätekevien tärkeimpiä tämän hetken 
vaatimuksia. Tämä puolue kasvaa ja laajentaa vaikutustaan. 
Viime parlamenttivaaleissa se sai 3,5 miljoonaa ääntä, so. 
kolme kertaa niin paljon kuin sosialidemokraattinen hajot- 
tajapuolue. Italian kommunistisen ja sosialistisen puolueen 
yhteistoiminta on Italian proletariaatin valtavan voiman 
lähde, sen tulevien saavutusten perusta.

Kaikille on ilmeistä, että klerikaalinen antikommunismi 
on kärsinyt Italiassa poliittisen ja moraalisen vararikon. Sii
tä on todistuksena paitsi Italian Kommunistisen Puolueen 
loistava menestys parlamenttivaaleissa myös sen jäsenmää
rän ripeä kasvu. Vaalitaistelun aikana ja  vaalien jälkeen 
kymmenet ja sadat työtätekevät, jotka aikaisemmin olivat
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kannattaneet taantumuspuolueita, jättivät monissa Italian 
kaupungeissa ja kylissä jäsenanomuksensa kommunistisel
le puolueelle ja muille sen kanssa yhteistoimintaa harjoit
taville demokraattisille järjestöille. Syyskuun lopussa 1953 
»Unita» lehden ilmoituksen mukaan Italian Kommunistisen 
Puolueen jäsenmäärä oli 2120 000.

Valtava poliittinen merkitys oh sillä tosiasialla, että Ita
lian Kommunistinen Puolue kykeni panemaan alulle taiste- 
luhenkisen toiminnan maakomiteoissa, jotka edustavat 
maaseudun koko väestöä ja ovat välittömästi tai välillises
ti kiinnostuneita maakysymyksen ratkaisusta. Tämä liike 
levisi koko maahan, erityisesti etelä-italiaan, sai kaikkinais
ta tukea yhtenäisiltä ammattiliitoilta ja tuli aktiiviseksi voi
maksi Italian talonpoikien taistelussa perusteellisen maare
formin puolesta. De Gasperin ankarat vainotoimenpiteet tätä 
liikettä vastaan eivät kyenneet sitä murskaamaan. Päinvas
toin, ankarasta taistelusta saatu kokemus kohotti italialais
ten talonpoikien poliittista tietoisuutta. Miljoonat heistä tuli
vat päättävästi viime parlamenttivaaleissa yhteisrintamaan 
kommunististen ja sosialististen työläisten kanssa.

Länsi-Saksassa ei vielä ole saavutettu yhtä suurta me
nestystä proletariaatin yhtenäisyyden aikaansaamisessa kuin 
Ranskassa ja Italiassa. Mutta on aivan ilmeistä, että pro
letariaatin pyrkimys toiminnan yhtenäisyyteen raivaa itsel
leen sielläkin tietä.

Yhä u seam m in  on nähtävissä enteellisiä tunnusmerk
kejä, jotka todistavat opposition kehitystä Saksan Sosialide
mokraattisen Puolueen riveissä. Frankfurt am Mainissa esi
merkiksi on pidetty Saksan Sosialidemokraattisen Puolueen 
Hessenin järjestön kokous, jossa puheenvuorojen käyttäjät 
arvostelivat puolueen puheenjohtajan Ollenhauerin politiik
kaa ja jossa hyväksyttiin päätöslauselma toimenpiteistä 
puolueen muuttamiseksi taistelupuolueeksi. Nordrhein- 
Westfalenin osavaltion teollisuuskaupunkien sosialidemo
kraattisen puoluejärjeston toimitsijat ja rivijäsenet ovat kä
sitelleet Oberhausenissa pidetyssä kokouksessa yhdessä 
kommunistisen puolue järjestön edustajan kanssa yhteisiä 
toimenpiteitä taistelussa Bonnin hallituksen ja länsivaltojen 
militarististen sopimusten toteuttamista vastaan. Sosialide
mokraatit ilmaisivat olevansa valmiit yhteistoimintaan kom
munistien kanssa vastoin sosialidemokraattisen puolueen 
johtajien harjoittamaa politiikkaa.

Tämä merkitsee, että työväenluokan yhtenäisyyden suu-
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ri asia raivaa itselleen tietä myös Länsi-Saksassa Adenaue- 
rin, Ollenhauerin ja  amerikkalaisen ylikomissaarin kaikista 
ponnistuksista huolimatta.

*  *

*

Olosuhteet, joissa Länsi-Euroopan kommunistiset puo
lueet nykyisin toimivat, eivät ole helpot.

Hävittäessään kansojen vanhoja perustuslaillisia oikeuk
sia ja vaihtaessaan ne laittomaan mielivalta- ja terroriko- 
mentoon hallitseva porvarillinen harvainvalta aiheuttaa 
kieltämättä tilapäisiä lisävaikeuksia työtätekeville heidän 
taistelussaan elinetujensa puolesta. Se tosiasia, että porva
rillinen taantumuskomento on tuomittu häviöön, ilmenee 
juuri siinä, ettei tällainen komento pysty luomaan vain 
pelkkiä esteitä historiallisesti edistykselliselle liikkeelle,, 
vaan esteitä luodessaan avaa kiertämättä sille myös uusia 
mahdollisuuksia. s

Tällaisen kuvan näemme tällä hetkellä monissa Länsi- 
Euroopan maissa. Porvariston taantumukselliset johtajat 
ovat taistelussaan työväenliikkeen hajaannuksen ikuistami- 
seksi ja kommunististen puolueiden vaikutuksen hävittämi
seksi olleet ottavinaan ennakolta huomioon kaiken: niin 
rahat kuin voimakkaat poliisiosastotkin, valehtelun laajassa 
mitassa plus oikeudelliset rankaisutoimenpiteet, fasistiset 
hävitykset ja perustuslain tarkistuksen — kaikki on otettu 
ennakolta huomioon. Mutta nyt nämä taantumusjohtajat 
ovat tyrmistyneitä: miksi on käynyt näin, mehän valmistim
me kaiken tappion aiheuttamiseksi ko m m u n is tis ille  puo
lueille, mutta ne saavuttavat — ties millä keinoin — voiton 
toisensa jälkeen!

He, nämä taantumukselliset, eivät ymmärrä, ettei kom
munismia voida voittaa, aivan samoin kuin ei voida voittaa 
kansaa eikä kääntää historiaa taaksepäin. Kommunististen 
puolueiden vaikutus kasvaa. Yhä laajemmat työtätekevien 
joukot kokoontuvat samojen lippujen alle taisteluun demo
kraattisten vapauksien, rauhan ja kansallisen riippumatto
muuden puolesta.

Kommunistiset puolueet — työväenluokan etujoukko — 
ovat nykyisissä oloissa kaikkein johdonmukaisimpia ja kes- 
tävimpiä taistelijoita kansakuntien pelastamisen, kansojen 
perusetujen puolesta. Ne järjestävät kansakuntien kaikki 
terveet voimat taisteluun kansojen elinetujen mukaisen poli-
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tiikan toteuttamiseksi. Siinä on kommunististen puolueiden 
voima, niiden ja  joukkojen katkeamattomien siteiden pe
rusta.

Astuessaan demokraattisia vapauksia, kansallista riippu
mattomuutta ja rauhaa puolustavien kansanjoukkojen joh
toon työväenluokka ja sen etujoukko, kommunistiset puo
lueet, täyttävät velvollisuutensa, jonka historiallisen kehi
tyksen koko kulku on niille asettanut.

0. tV. Kuusinen. Kommunisti tSeskije 
partii Zapadnoi Jevropy v avangarde 
borby za demokratitäeskije svobody.
Moskva, Gospolitizdat, 1954
Suomennos otettu »Kommunistin» 
moista 3 ja  4, 1954
Tarkistettu venäjänkielisen tekstin 
mukaan



VAPAUDEN TUNNUS 
JA AMERIKKALAINEN KÄYTÄNTÖ

AMERIKKALAISTEN PROPAGANDISTIEN 
DEMAGOGINEN UUTUUS

Esiintyessään rauhan, demokratian ja  sosialismin kan
nattajia vastaan imperialismin valantehneet asianajajat ovat 
viime vuosina alkaneet keinotella demagogisesti vapauden 
tunnuksella. Tämä on niitä »psykologisen sodan» menetel
miä, joita kyhätään Yhdysvalloissa ja  levitetään sitten kai* 
kille mantereille rinnan ala-arvoisten Hollywoodin eloku
vien, iljettävien sarjakuvien ja muiden amerikkalaisten hen
kisten vientitavarain kanssa.

Siitä lähtien kun Yhdysvaltojen johtava huippukerros 
virallisesti esitti tavoitteekseen »maailman johtamisen», so. 
maailmanherruuden, siitä lähtien USA:ssa on kuumeisella 
kiireellä valmisteltu kaikkia mahdollisia välineitä ja mene
telmiä ei ainoastaan ihmisten joukkotuhoamista, vaan myös 
kaikkien maiden väestön joukkopetkuttamista varten. Tässä 
jälkimmäisessä tarkoituksessa USA:n hallitsevat piirit ovat 
kyynillisesti ottaneet yleiseen käyttöön vapauden tunnuk
sen.

Presidentti Trumanin hallituksen aikana monet repub
likaanisen puolueen edustajat arvostelivat demokraattivas- 
tustajiaan aatteellisesta köyhyydestä, siitä, ettei heidän hen
kisessä asevarastossaan ollut lainkaan »tarpeellisia aat
teita». Dulles esimerkiksi kirjoitti 1950 kirjassaan »Sota vai 
rauha»:

»Viimeisten viiden vuoden aikana olemme käyttäneet 
monta miljardia dollaria valmistautuessamme mahdolliseen 
sotaan pommien, lentokoneiden ja tykkien avulla. Mutta 
olemme käyttäneet hyvin vähän aatteiden sotaan. Tähän so-
29-233 449



taan meidät on nyt vedetty ja me kärsimme tappioita, joita 
ei voida korvata millään asevoimilla.»

Dulles ehdotti sen tähden lisäämään huomattavasti mää
rärahoja »aatteiden sotaan», jotta mahdollisimman pian voi
taisiin keksiä »tarpeellinen tunnus». Ja monet Amerikan im
perialismin puolustajat otaksuivat, että tällaisena tunnuk
sena voisi olla amerikkalaistettu vapauden tunnus.

Panettelijat alkoivat väittää, että Neuvostoliitossa ja 
muissa maissa, joissa valta on kansan omissa käsissä, »ei ole 
vapautta». Vapaus vallitsee muka Amerikan Yhdysvalloissa 
ja muissa pääoman maissa. Imperialismin puolustajat yritti
vät jopa antaa kapitalistiselle maailmalle uuden nimenkin, 
»vapaa maailma».

Tällaisen imperialistisen propagandan vaikutus oli kui
tenkin täysin yllättävä. Kapitalististen maiden työtätekevät 
joukot, jotka joutuvat kärsimään ankarasta riistosta, kroo
nisesta työttömyydestä ja  poliisimielivallasta, alkoivat ky
sellä: meilläkö vallitsee vapaus? Missä se on, se oikea va
paus? Eikö se ole siellä, missä on tehty loppu rikkaiden 
tyhjäntoimittajien harjoittamasta työtätekevien riistosta, 
missä on hävitetty riistäjäluokkien valta?

Amerikan Yhdysvaltoihin pystytetty pimeä valtakomen- 
to, joka vainoaa jokaista vapaamielisyyden ilmausta, on 
paljastanut ja tuominnut epäonnistumaan Wall Streetin 
propagandistien yritykset kuvata kapitalismin ja  imperia
lismin nykyaikainen lahoava maailma vapauden maailmaksi.

Vieiä enemmän vaikeuttaa amerikkalaisen demagogian 
levittämistä se seikka, että USA:n hallitsevien piirien ulko
politiikka on räikeässä ristiriidassa muiden maiden vapau
den ja riippumattomuuden kunnioittamisen alkeellisimman- 
kin käsittämisen kanssa. Suvereenien kansojen vapautta ja 
kansallista riippumattomuutta uhkaava politiikka nostat
taa väistämättä vastaansa kansanjoukkojen vapaustaistelun. 
Sen tähden myös imperialistien demagoginen yritys johtaa 
kansoja harhaan valheellisen »vapauden» tunnuksen avulla 
muuttuu kaksiteräiseksi aseeksi, joka tietyissä olosuhteissa 
voi edistää kansan imperialisminvastaisen vapaustaistelun 
nousua.

Tällaista poliittista dialektiikkaa voi nykyisin havaita 
kaikissa niissä maissa, joihin Amerikan imperialismi erikoi
sen aktiivisesti tunkeutuu valheellisen »vapauden» propa
gandan varjolla. Näin tapahtuu Länsi-Euroopan maissa, Lä- 
hi-ja Keski-Idän alueella, Kaakkois-Aasiassa ja Kaukoidässä.
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Tässä kirjoituksessa valaisemme mainittua ilmiötä Lati
nalaisen Amerikan maiden esimerkin pohjalla, missä Wall 
Streetin monopolit toisen maailmansodan jälkeen ovat har
joittaneet erikoisen hillitöntä ekspansiopolitiikkaa.

ON TAISTELTAVA TALOUDELLISEN VAPAUDEN 
PUOLESTA

Latinalaisen Amerikan maiden kansat kärsivät niin voi
makkaasti Pohjois-Amerikan monopolien taloudellisesta 
hyökkäyksestä, että jokainen kehotus taisteluun vapauden 
puolesta, silloinkin kun se on valheellinen, herättää niissä 
tietoisuutta taistelun välttämättömyydestä Wall Streetin mo
nopolien mahtivaltaa vastaan. Esimerkiksi suurimmassa 
näistä maista, Brasiliassa, Yhdysvaltojen suuryhtiöt ovat 
alistaneet valvontaansa 70% koko tuotannosta. USA:n Bra
siliassa oleva edustaja on tosiasiassa Brasilian talouselämän 
diktaattori. Kahvia, puuvillaa ja kaakaota, jotka muodosta
vat 90% Brasilian viennistä, myydään USA:n monopolistien 
määräämillä hinnoilla. Jotta Brasilian öljylähteet eivät jou
tuisi vierasmaalaisten monopolien käsiin, vaativat kansan 
laajat kerrokset, niiden mukana osa kansallista porvaristoa* 
sellaisen lain säätämistä, joka tekisi mahdottomaksi ulko
maisten yhtiöiden osallistumisen Brasilian öljyvarojen käyt
töön. Tällainen laki säädettiin. f

Chilessä ovat pohjoisamerikkalaiset kapitalistit anasta
neet käsiinsä Chilen talouselämän tärkeimmän alan, vuori- 
teollisuuden. Kahdella USA:n monopoliyhtiöllä on valvon
nassaan 95% kuparin tuotannosta. Ei ole ihme, että Chilen 
kansanjoukot vaativat yhä päättävämmin kuparikaivosten 
kansallistamista.

Guatemalassa on pohjoisamerikkalainen United Fruit 
yhtymä tehnyt itsestään valtion valtiossa. Se on anastanut 
valtavan alan banaaniviljelyksiä, samoin maan rautatiet, 
merenkulun ja  huomattavan osan ulkomaankaupasta. Tämä 
verenimijäyhtymä olisi epäilemättä nielaissut koko maan, 
ellei sitä vastaan olisi noussut kansa ja isänmaallinen hal
litus, joka vuonna 1952 päätti toteuttaa maareformin ja  kan
sallistaa osan amerikkalaisen yhtymän omaisuudesta.

Hra Dulles ilmaisi panamerikkalaisessa konferenssissa 
ihastuksensa sen johdosta, että Venezuelaan on sijoitettu
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noin kaksi miljardia dollaria yksityistä ulkomaista pääomaa. 
»Jokainen voi nähdä tämän tulokset!» hän huudahti innos
tuksen vallassa.

Niin, tulokset ovat todella mielenkiintoisia! Ensinnäkin 
Venezuelan kansan öljyrikkaudet ovat joutuneet sellaisten 
USA:n suurimpien yhtymien kuin Standard Oilin, Gulf Oilin 
ym. käsiin. Toiseksi nämä muukalaisriistäjät puristavat jo
kaisesta öljytyöläisestä Venezuelassa viisi kertaa enemmän 
voittoa kuin he voivat puristaa työläisistä Yhdysvalloissa. 
Kolmanneksi Morgan-ryhmän terästrusti United States Steel 
Corporation on anastanut Venezuelan arvokkaimmat rauta- 
malmikerrostumat. Neljänneksi Venezuelan tekstiili-, kivi
hiili-, jalkine- ja metalliteollisuus samoin kuin monet muut
kin kansallisen teollisuuden alat ovat tukehtumassa ulko
maisen pääoman sorron alla.

Samanlaisessa äärimmäisen vaikeassa asemassa on 
teollisuus muissakin Latinalaisen Amerikan maissa. Tähän 
ilmiöön liittyvät kiertämättä siirtomaapolitiikan tuhoisat 
seuraukset: työttömyys, talonpoikaisjoukkojen köyhtymi
nen, kaupunkien ja maaseudun työtätekevien sanoinkuvaa
maton kurjuus, tarttuvien tautien leviäminen ja korkea 
kuolleisuus väestön keskuudessa.

Turhaan amerikkalaiset poliitikot yrittävät kuvata Yh
dysvaltojen pääoman tunkeutumista Latinalaisen Amerikan 
maihin pyrkimykseksi auttaa näiden maiden teollisuuden 
ja koko talouselämän kehitystä. Todellisuudessa tapahtuu 
juuri päinvastoin. Tunnettua on, että USA:n monopoliyhty- 
mät asettavat kaikenlaisia esteitä kehitysmaiden teollista
miselle. Ne eivät anna näiden maiden käyttää kansallisen 
teollisuuden kehitykselle välttämättömiä suojatulleja tie
täen, ettei teollisuustuotanto ilman tätä suojaa kykene 
kestämään pohjoisamerikkalaisten tavaroiden kilpailua eli 
dumpingia. Yhdysvallat on ottanut valvontaansa useiden 
Latinalaisen Amerikan maiden ulkomaankaupan ja kieltä
nyt niitä myymästä vapaasti tavaroita muihin maihin ja 
ostamasta tavaroita sieltä, mistä se olisi edullista. Samaan 
aikaan USA itse järkyttää viennillään ja tuonnillaan Lati
nalaisen Amerikan maiden kansallisen talouden perusteita.

On selvää, ettei tässä ole kysymys avunannosta, vaan 
rosvouksesta jättiläismäisissä mittasuhteissa. YK:n Latina
laisen Amerikan taloustoimikuntakin on todennut, että 
vuosina 1945—1952, jolloin ulkomaista pääomaa virtasi 
Latinalaisen Amerikan maihin 2 090 miljoonaa dollaria,
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ulkomaisten sijoitusten voitto- ja korkosumma kohosi 
5 829 miljoonaan dollariin.

Eikä siinä vielä kaikki, amerikkalaiset ja muut imperia
listit ovat jo pitkän ajan kuluessa runnelleet monien Lati
nalaisen Amerikan maiden talouselämän rakennetta. He 
pakottavat nämä maat kehittämään tuotantoa yksipuolisesti 
jollakin kansallisen talouden sellaisella alalla, joka tuot
taa suurimmat tulot tietylle ulkomaiselle kapitalistiryh- 
mälle.

Kaikki nämä ovat sen nykyaikaisen siirtomaapolitiikan 
luonteenomaisia piirteitä, jota Yhdysvaltojen monopolistit 
harjoittavat Latinalaisessa Amerikassa, eikä näiden mono
polien puolustajille ole jäänyt muuta neuvoksi kuin yrittää 
hämätä koko kysymys parjaamalla Neuvostoliiton politiik
kaa. Heidän parjauksensa on kuitenkin kääntynyt parjaajia 
vastaan. Latinalaisen Amerikan maiden laajat kansalaispii
rit tulevat yhä enemmän vakuuttuneiksi niistä valtavista 
periaatteellisista ja käytännöllisistä etuisuuksista, joita 
Neuvostoliiton politiikka tarjoaa pyrkiessään ystävälliseen 
yhteistoimintaan niin demokraattiseen leiriin kuuluvien 
kuin muidenkin maiden kansojen kanssa.

Neuvostoliitto ei tyrkytä yhdellekään maalle monokult- 
tuurin talousjärjestelmää, joka häiritsee asianomaisen 
maan tuotantovoimien kaikinpuolista kehitystä ja  tuomitsee 
sen taloudelliseen riippuvaisuuteen.

Neuvostoliitto ei häiritse, vaan edistää kaikin tavoin 
kehitysmaiden teollistamista. Antaessaan kansandemokraat
tisille maille mahdollisimman halpaa ja  teknisesti ensiluok
kaista apua Neuvostoliitto luo siten suotuisia edellytyksiä 
näiden maiden nopealle teolliselle kehitykselle ja  niiden 
väestön hyvinvoinnin kohottamiselle.

Neuvostoliitto ei kiellä ainoatakaan valtiota käymästä 
vapaasti kauppaa muiden valtioiden kanssa. Se ei vaadi 
ainoatakaan maata hävittämään suojatulleja, joita tämä 
maa pitää välttämättöminä kansallisen teollisuutensa kehi
tyksen helpottamiseksi. Se ei kiellä ainoatakaan valtio
ta suorittamasta maansa luonnonrikkauksien kansallista
mista.

Neuvostoliitto ei tyrkytä muille maille sopimuksia, jotka 
rajoittaisivat niiden vapautta ja  riippumattomuutta. Se sol
mii kauppa- ja  muita sopimuksia molemminpuolisen edun 
ja sopimuspuolten täyden tasa-arvoisuuden pohjalla.

Latinalaisen Amerikan maiden kansat vertailevat tätä
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sosialistisen valtion taloudellista ulkopolitiikkaa Yhdysval
tojen orjuuttavaan siirtomaapolitiikkaan. Vertailu ei tieten
kään koidu eduksi Amerikan imperialisteille.

ON TAISTELTAVA POLIITTISEN VAPAUDEN 
PUOLESTA

Taloudellinen sorto ja rosvous eivät ole ainoita, mistä 
Latinalaisen Amerikan kansat joutuvat kärsimään. Niitä 
tukahduttavat maidensa riippumattomuuden rajoitukset, 
niiden alkeellisimmatkin poliittiset vapaudet poljetaan kar
keasti maahan. Ne alkavat yhä kipeämmin tajuta, miten 
välttämätöntä on vapautua ulkomaisesta väkivallasta ja 
siitä alinomaisesta uhasta, että ulkomaalaiset imperialistit 
puuttuvat asioihin.

Tällaisen tilanteen vallitessa hra Dulles yritti paname- 
rikkalaisen konferenssin aikana pelotella Latinalaisen Ame
rikan kansoja tuulesta temmatulla «kansainvälisen kom
munismin sekaantumisella Amerikan tasavaltojen asioihin». 
Mutta amerikkalaistenkin lehtien oli pakko Amerikan mai
den konferenssia koskevissa tiedotuksissaan myöntää, 
että Dullesin sanatulva kommunisteista otettiin vastaan 
»paljonpuhuvalla vaitiololla». On helppo arvata, miksi hän 
ei onnistunut vaikuttamaan ainoaankaan sieluun. Nähtä
västi siksi, että Dullesin puheesta kaikui räikeänä vilppi. 
Tässä tapauksessahan Latinalaisen Amerikan maiden kiih- 
keänä puolustajana niiden asioihin puuttumista vastaan 
esiintyi juuri sen vieraan vallan edustaja, joka järjestel
mällisesti ja  kursailematta polkee näiden maiden suvere
niteettia.

Itse asiassa niiden tapausten pitkä sarja, jolloin Yhdys
vallat on sekaantunut karkeasti Latinalaisen Amerikan 
maiden asioihin, on alkanut jo aikoja sitten, paljon ennen 
kommunististen puolueiden syntymistä. Nykyisenkin suku
polven elinaikana Yhdysvallat on ryhtynyt monta kertaa 
suoranaiseen sotilaalliseen interventioon riittämättömästi 
suojattuja naapurimaita vastaan. Muutamia esimerkkejä:

Vuonna 1904 USA:n merivoimat nousivat maihin Domi
nikaanisen Tasavallan tärkeimpiin satamiin. Washington 
otti valvontaansa tasavallan tullikamarin. Vuonna 1914 
USA:n sotalaivat sekaantuivat maan sisäiseen selkkaukseen. 
Vuonna 1916 Amerikan merivoimien joukot nousivat mai-



hin ja  miehittivät Dominikaanisen Tasavallan. Vuodesta 
1916 vuoteen 1922 maata hallitsivat pohjoisamerikkalaiset 
sotilaskuvemöörit.

Vuosina 1916—1917 USA pani toimeen sotilaallisen 
hyökkäyksen Meksikoon. Vuonna 1918 amerikkalaiset jou
kot tunkeutuivat Meksikon alueelle kolme kertaa, v. 1919 
kuusi kertaa.

Vuonna 1915 Yhdysvallat miehitti Haitin Tasavallan ja 
poisti sieltä joukkonsa vasta 1935. USA:n joukot miehittivät 
Nicaraguan Tasavallan 1926 ja  pitivät sitä miehitettynä 
aina vuoteen 1933.

On itsestään selvää, että imperialistien ei aina ole tar
koituksenmukaista turvautua sotilaalliseen interventioon. 
Usein Amerikan imperialistit pitävät parempana käyttää 
sellaisia muiden maiden sisäisiin asioihin poliittisen se
kaantumisen muotoja kuin salaliittojen ja vallankaappaus
ten järjestämistä. Tällaisia tapauksia Latinalaisen Ameri
kan maiden uusimmassa historiassa ei ole ollut kymmeniä, 
vaan satoja.

Riittää kun mainitaan muutamia esimerkkejä aivan 
viime ajoilta.

Boliviassa amerikkalaiset kapitalistit pelkäsivät, että 
presidentti Villaroelin hallitus panee toimeen vuoriteolli- 
suuden tuotantolaitosten kansallistamisen. Niinpä USA jär
jesti vuonna 1946 tässä maassa aseellisen kapinan. Villaroel 
murhattiin, ja presidentinvirka annettiin Washingtonin 
käskyläiselle. Vuonna 1951 suoritettiin uudet presidentin
vaalit, joissa ehdokkaana ollut amerikkalaisten käskyläinen 
Gosalvez ei tullut valituksi. Kolmen päivän kuluttua USA:n 
valtiondepartementissa käytiin keskustelu Bolivian lähetti
lään kanssa, ja viikon kuluttua Boliviassa pantiin toimeen 
sotilaskaappaus. Vallan anasti käsiinsä sotilasjuntta, jota 
johti aikaisemmin Washingtonissa sotilasattaseana toiminut 
kenraali Bilviano.

Venezuelassa kukistettiin vuonna 1945 presidentti Me
dinan hallitus heti kun se oli hyväksynyt »öljylain», joka 
rajoitti joitakin ulkomaisten, pohjoisamerikkalaisten, toi
milupien omistajien oikeuksia. Kun presidentti Gallegosin 
hallitus v. 1948 lisäsi veroja ulkomaisten öljy-yhtiöiden voi
toista, järjestivät pohjoisamerikkalaisten öljymonopolien 
asiamiehet sotilaskaappauksen. Taantumuksellinen sotilas
juntta, jolla oli läheiset suhteet Washingtoniin, kaappasi 
vallan käsiinsä.



Pienessä Guatemalassa teki taantumus neljän vuoden 
kuluessa (1946—1950) pohjoisamerikkalaisten aseiden 
avulla yli 30 kapinayritystä laillisen hallituksen kukistamis- 
tarkoituksessa. Amerikkalaisten monopolien käskyläinen 
kenraali Funtes kärsi vuoden 1950 vaaleissa tappion. Pre
sidentiksi valittiin hallituspuolueen ehdokas Arbenz. Kun 
uusi hallitus toteutti maareformin, julistivat pohjoisamerik
kalaisen United Fruit Company monopoliyhtymän asiamie
het hallituksen »kommunistiseksi» ja alkoivat perustaa 
viiden naapuritasavallan alueille salaisia tykistöllä ja soti
laslentokoneilla aseistettuja joukkioita, joiden tarkoituk
sena oli tunkeutua Guatemalaan.

Washington pyrkii turhaan johdattamaan yleisen huo
mion pois niistä rikoksista, joita pohjoisamerikkalaiset 
monopoliyhtymät ovat tehneet USArsta riippuvaisissa mais
sa. Latinalaisen Amerikan kansat tajuavat yhä selvemmin, 
miten välttämätöntä on taistella poliittisen vapauden puo
lesta, etteivät ne vajoaisi lopullisesti ankaraan siirtomaaor- 
juuteen.

AMERIKKALAISTEN DEMAGOGIEN KOHTALOKAS VIRHE

Latinalaisen Amerikan kansat rakastavat vapautta. Ne 
eivät antaudu siirtomaaorjuuttajien armoille. Kansallinen 
vapausliike kasvaa Uruguayssa, Venezuelassa, Kuubassa ja 
muissa Latinalaisen Amerikan maissa. Chilessä on alkanut 
aktiivinen taistelu imperialistista rosvousta vastaan, kupa
rintuotannon kansallistamisen ja kansainvälisen kaupan 
laajentamisen puolesta. Kaikissa Latinalaisen Amerikan 
maissa on ollut joukkolakkoja. Rauhanliike voimistuu. Yli 
10 miljoonaa Latinalaisen Amerikan asukasta allekirjoitti 
vaatimuksen rauhansopimuksen solmimisesta suurvaltojen 
kesken. Rauhanpuolustajien aktiivisuus ja  kansallisen va
pausliikkeen kasvu ajoivat itse asiassa karille Washingtonin 
suunnitelmat, jotka edellyttivät Latinalaisen Amerikan val
tioiden sotajoukkojen lähettämistä Koreaan.

Hra Hullesilla oli epäilemättä riittävät tiedot Latinalai
sen Amerikan kansojen todellisesta mielialasta. Hän jopa 
ilmaisi eräiden amerikkalaisten lehtien kirjeenvaihtajille 
Caracasin konferenssin aattona seuraavan mielipiteen:

»Ellemme ole varuillamme, saamme jonakin kauniina 
aamuna herättyämme lukea lehdistä, että Etelä-Amerikassa
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on tapahtunut samaa, mitä tapahtui Kiinassa vuonna 
1949.»

Epäilemättä ilmapiiri on monissa Latinalaisen Ameri
kan maissa jo niin kuumentunut Amerikan imperialistien 
hyökätessä lakkaamatta näiden maiden vapautta vastaan, 
että tilanne vaatii Pohjois-Amerikan imperialistien edusta
jilta erikoista varovaisuutta.

Mutta juuri tässä tilanteessa hra Dulles menetteli san
gen varomattomasti: hän alkoi heiluttaa vapauden lippua. 
Ilmeisesti hän arveli, ettei muunlainen demagogia siellä 
enää tehoa. Ihmiset janoavat vapautta — heille on siis 
luvattava vapautta. Ja Dulles kutsui pateettisesti heitä tais
teluun »vierasmaalaista despotismia» vastaan, taisteluun 
»vapauden» puolesta...

Siinä juuri Amerikan imperialistiset demagogit tekivät
kin kohtalokkaan virheen. Todellakin, kaikki rehelliset 
ihmiset Latinalaisessa Amerikassa myöntävät, että on tais
teltava »vierasmaalaista despotismia» vastaan. He näkevät 
tietenkin tämän despotismin tuojat Wall Streetin edustajis
sa. Niin kiihkeästi kuin Dulles onkin panetellut »neuvosto- 
kommunismia», Latinalaisen Amerikan kansat eivät ole 
saaneet antikommunismin tartuntaa. Ja niin epätoivoisesti 
kuin hän onkin jankuttanut, että USA:n hallitsevat piirit 
aina pyrkivät »säilyttämään vapauden ja riippumattomuu
den» Amerikan mantereen kaikissa valtioissa, häntä ei 
kukaan ole uskonut. Siitä sitten ovat johtuneetkin kaikki 
seuraukset.

Eräät näistä seurauksista tuntuivat jo itse panamerikka- 
laisessa konferenssissa, vaikka siihen osallistuivatkin vain 
hallitusten edustajat. Peläten USA:n taloudellisia pakottei
ta valtuutettujen enemmistö katsoi olevansa velvollinen 
äänestämään Dullesin esittämän antikommunistisen pää
töslauselman puolesta. Mutta muissa kysymyksissä Latina
laisen Amerikan maiden valtuuskunnat osoittivat — Wa- 
shingtonin kauhuksi! — »vapautta ja riippumattomuutta». 
Niinpä konferenssi hyväksyi USA:n valtuuskunnan sitkeästä 
vastustuksesta huolimatta Guatemalan ja Bolivian ehdot
taman päätöslauselman maareformista ja suurten ulkomaa
laisten maaomaisuuksien lakkauttamisesta. Se hyväksyi 
myös kaksi Wall Streetin monopoleille sangen epäedullista 
ja epämieluista talouselämää koskevaa päätöslauselmaa.

Eikä siinä kaikki, konferenssi hyväksyi yksimielisesti 
(vastaan äänesti vain USA:n valtuutettu) myös sopimuksen
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siitä, että jokaisella Amerikan valtiolla on suvereeninen 
oikeus tarjota turvapaikka alueellaan kenelle henkilölle 
tahansa, jolle se katsoo soveliaaksi tarjota tätä turvapaik
kaa. Ja vihdoin konferenssi hyväksyi vastoin USA:n val
tuuskunnan tahtoa Argentiinan ehdotuksen Keski- ja Etelä- 
Amerikan alueilla sijaitsevien vieraiden valtojen siirtomai
den lakkauttamisesta.

Tämän jälkeen USA:n kaukonäköisimmät porvarilliset 
piirit ymmärsivät, että hra Dulles uusine demagogioineen 
oli kärsinyt ilmeisen romahduksen. Jo ennen panamerik- 
kalaisen konferenssin päättymistä »New York Post» kir
joitti:

»Dulles tuli Caracasin konferenssiin luodakseen rinta
man kommunismia vastaan. Hän lähtee sieltä jättäen taak
seen syntymässä olevan rintaman USA:ta vastaan...»

Ja tosiaankin koko Latinalaisessa Amerikassa on tais
telu vapauden ja kansallisen riippumattomuuden puolesta 
USA:n imperialismia vastaan voimistumassa. Dulles on 
hävinnyt sen »aatteiden sodan», johon hän lähti suurellisin 
elein suunnattomien rahasummien avulla. Hän muistuttaa 
nyt, Marxin ja  Engelsin sanoja käyttääksemme, taikuria, 
joka ei enää pysty hallitsemaan omilla manauksillaan val
loilleen päästämiään voimia.

Muistuu mieleen pessimistinen lausunto, jonka antoi 
joitakin vuosia sitten amerikkalainen Marshall-suunnitel- 
man toteuttamista hoitanut talousmies P. Hoffman. Hän 
sanoi Amerikan senaatin ulkoasiain valiokunnan ja asevoi
mien asioita hoitavan valiokunnan yhteisessä kokouksessa:

»Olemme nyt tekemisissä venäläisten niin sanotun rau
hallisen hyökkäyksen kanssa. Se on hyvin puoleensavetävä. 
Venäläiset ovat riistäneet meiltä sanan ‘demokratia’. .. Nyt 
he yrittävät riistää meiltä sanan ‘rauha’.»

Yhdysvaltojen hallitsevat piirit ovat todella menettäneet 
kaikki mahdollisuutensa joukkojen voittamiseksi puolelleen 
demokratian ja rauhan tunnusten avulla. Tässä mielessä 
niiltä riistetään nyt myös vapauden tunnus, jonka ne ovat 
laittomasti ja huijarimaisesti omistaneet itselleen. Niiden 
harjoittama imperialistinen politiikka on sovittamattomas
sa ristiriidassa alkeellisimpienkin käsitysten kanssa demo
kratiasta, vapaudesta ja rauhasta. Nykyisissä olosuhteissa 
kansojen taistelu näiden demokratismin sumien historial
listen periaatteiden puolesta merkitsee ensi tilassa taistelua 
Amerikan imperialismia ja sen apureita vastaan.
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Yhdysvalloissa pitävät hallitsevat piirit jo jokaista rehel
listä rauhan kannattajaa valtion vaarallisena vihollisena. 
Ja kukapa tietää, eikö tavallista amerikkalaista muutaman 
vuoden kuluttua uhkaa vangituksi joutuminen vain siitä 
syystä, että hän uskaltaa huudahtaa: »Eläköön vapaus!»

Vapauden tunnus on ollut ja pysyy kansainvälisen työ
väenluokan taistelulippuna, lippuna sorrettujen kansojen 
sankarillisessa taistelussa kansallisen vapautuksensa puo
lesta ja imperialismin ikeestä jo vapautuneiden kansojen 
ikuisen maineen peittämänä lippuna.

»Pravda», 10. S. 1954
Suomennos otettu »Kommunistin» 
n:osta 6—7, 1954
Tarkistettu venäjänkielisen tekstin 
mukaan



PUHE NKP:n XX EDUSTAJAKOKOUKSESSA

18. helmikuuta 1956

Toverit! Kansainvälisellä näyttämöllä on nykyään käyn
nissä valtava historiallinen prosessi, jonka kulussa kansan
joukot ja kokonaiset kansat siirtyvät imperialismin vaiku
tuspiiristä imperialisminvastaisen taistelun asemiin, puo
lustamaan rauhaa. Suuri sosialistinen leiri saa päivä päi
vältä yhä enemmän ystäviä muissa maissa. Elinetujensa 
vuoksi näiden toisten maiden kansat käyvät kaikissa nyky
ajan tärkeimmissä kysymyksissä yhä solidaarisemmiksi 
puolueemme ja valtiomme ulkopolitiikan kanssa.

Ulkopolitiikka, jota puolueemme ja sen Keskuskomitea 
ovat toteuttaneet kertomuskaudella, on viisasta, dogmaatti
suudesta ja doktrinäärisyydestä vapaata leniniläistä poli
tiikkaa. Neuvostomaa on saavuttanut suurta menestystä 
kehittämällä konkreettisesti leniniläistä ulkopolitiikkaa 
uuden tilanteen olosuhteisiin sovellettuna.

Neuvostovaltion johdonmukaisessa ponnistelussa kan
sainvälisen jännityksen lieventämisen ja kahden järjestel
män rauhanomaisen rinnakkainolon puolesta meidän tahol
tamme on esitetty poliittisesti rohkeita rakentavia ehdotuk
sia, jotka suuntautuvat osuvasti maaliin. Sallikaa minun 
kiinnittää huomiotanne tässä suhteessa saatuun arvokkaa
seen kokemukseen ja esittää eräitä konkreettisia esimerk
kejä. Voimmehan me ja pitäähän meidän ottaa oppia myös 
uudesta myönteisestä kokemuksesta eikä ainoastaan vir
heistä.

Ensimmäinen esimerkki. Kiista Atlantin liiton luontees
ta jatkui, kuten tunnettua, useita vuosia. Me sanoimme, 
että se on Neuvostoliittoa ja kansandemokratian maita vas
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taan suunnattu aggressiivinen sotaliitto. Länsivaltojen 
diplomaatit väittivät päinvastoin, ettei tuo liitto uhkaa ke
tään, vaan että se on muodostettu muka rauhan suojele
miseksi. Tässä asetettiin yksi väite toista vastaan ja oli 
todistettava tosiasioiden nojalla, kuka on oikeassa ja kuka 
väärässä.

Tuli todistetuksi, että Neuvostoliitto on ollut oikeassa. 
Enemmänkin, imperialistit itse tarjosivat ne todisteet. Se 
tapahtui 1954, jolloin neuvostohallitus ehdotti rohkeasti 
länsivalloille sopimusta neuvostomaan mukaan tulosta At
lantin liittoon. Länsivallat torjuivat tämän ehdotuksen ja 
siten riisuivat kaikkien kansojen nähden Atlantin liitolta 
naamion, todistivat itse, että Atlantin liitto on suljettu 
sotilaallinen liittouma, joka ei ole tarkoitettu puolustusta 
varten, vaan Neuvostoliittoon ja kansandemokratian maihin 
suunnattua hyökkäystä varten.

Toinen esimerkki. Tuudittaakseen uneen kansojen valp
pauden länsivallat verhosivat sotilaallis-poliittista sopimus
taan Euroopassa »kollektiivisen turvallisuuden» kyltillä. 
Silloin Neuvostoliitto ehdotti solmittavaksi yleiseurooppa
laisen kollektiivisen turvallisuussopimuksen, johon osallis
tuisivat kaikki Euroopan valtiot. Imperialististen valtioiden 
edustajat yrittivät kieltäytyä sillä sopivantuntuisella veruk
keella, että sopimus syrjäyttäisi Amerikan Yhdysvallat 
Euroopan asioista. Mutta tämä vastaväite kumoutui heti 
kun neuvostohallitus vastasi, ettei sillä ole mitään sitä vas
taan, että Amerikan Yhdysvallat osallistuisi Euroopan kol
lektiiviseen turvallisuussopimukseen. Ja miten kävi? Län
sivaltojen edustajat eivät enää tienneet mitä vastata. He 
torjuivat Neuvostoliiton ehdotuksen ilman mitään peruste
luja.

Kolmas esimerkki. Länsivallat ovat pitäneet ja pitävät 
suurta ääntä näennäisestä pyrkimyksestään saada aikaan 
»yleinen ja valvonnanalainen aseistariisunta». Mutta pu
heita pitemmälle asia ei näytä edistyvän. Päinvastoin, ne 
ovat vuodesta toiseen voimistaneet kilpavarustelua ja  sälyt
täneet kansojensa harteille jatkuvasti kasvavan sotilasme
nojen taakan. Atomi- ja  vetypommit on otettu avoimesti 
Atlantin liiton aseistukseen. Ja näin tapahtuu silloin kun 
Neuvostoliitto vaatii aseistariisuntaa ja tarjoaa aivan toi
senlaisen esimerkin: supistaa asevoimiensa miesvahvuutta 
640 tuhannella ja poistaa viimeisenkin sotatukikohtansa 
vieraalta alueelta.



Yhtä päättävästi ja  rohkeasti Neuvostoliitto toimii aseis
tariisunnan hyväksi myös Yhdistyneissä Kansakunnissa. 
Jotta tässä kysymyksessä olisi päästy vihdoinkin eteenpäin, 
Neuvostoliitto esitti YK:n valiokunnalle ehdotuksia, jotka 
käyvät yksiin länsivaltojen taannoisten ehdotusten kanssa. 
Ja miten kävi? Länsivallat luopuivat omista ehdotuksistaan, 
koska eivät tahtoneet ryhtyä mihinkään konkreettisiin toi
miin. Eikä taaskaan mitään perusteluja, aivan kuin heiltä 
olisi kieli halvaantunut.

Täten vaikuttaa siltä kuin uuden sodan lietsojia vastaan 
olisi meneillään avoin, julkinen oikeudenkäynti maailman 
kaikkien kansojen nähden. Syytetyt tietenkin yrittävät 
välttää vastuuta väittäen syytöksen perustuvan »neuvosto- 
propagandaan ». Mutta asian ydin on siinä, että heidän 
syyllisyyttään eivät nyt todista ainoastaan meidän lausun
tomme, vaan pääasiallisesti heidän omat tekonsa. Heidän 
omat edesottamuksensa ja  päätöksensä todistavat syytökset 
aiheellisiksi. Joka kerta torjuessaan Neuvostoliiton rauhan
tahtoiset ja  ihmiskunnan elinetujen mukaiset ehdotukset 
he antavat uuden todistuksen rikoksestaan ja  jättävät to
distuskappaleen syyllisyydestään. Onko Neuvostoliitto ke
hottanut heitä menettelemään juuri niin? Päinvastoin, 
Neuvostoliiton ehdotukset tarjosivat heille mahdollisuuden 
sellaisen myönteisen vastauksen antamiseen, että se olisi 
vapauttanut heidät syytöksistä. Mutta koska he kylmän 
sotansa ilmeisen vararikon jälkeenkin toimivat edelleen 
Geneven hengen vastaisesti, niin he, aggressiiviset imperia
listit, joutuvat ehdottomasti eristetyiksi, koska joka vuosi 
karttuu todisteita, joilla on oleva ratkaiseva vaikutus kan
sojen julistamaan tuomioon.

Toverit! Imperialistien paljastamis- ja itsepaljastamis- 
prosessi kehittyy nykyään erittäin nopeasti ja  eräin paikoin 
jopa myrskyisästikin äskettäin vapautuneissa Aasian mais
sa — sellaisissa kuin Intia, Burma, Indonesia jne. Tätä 
taustaa vasten katsottuna herättää ihmettelyä viimeisin 
englantilais-amerikkalainen julkilausuma, jossa Yhdysval
tojen ja Ison-Britannian vallanpitäjien nimissä sanotaan 
kirjaimellisesti seuraavaa:

»Me... oleinme asettaneet päämääräksemme turvata 
itsehallinnon ja riippumattomuuden kaikille maille, joiden 
kansat tahtovat ja  voivat ylläpitää riippumatonta olemas
saoloaan.» Ja edelleen: »Viimeisten runsaan kymmenen 
vuoden aikana 600 miljoonaa miestä ja naista lähes kah-



dessakymmenessä maassa on saanut itsenäisen valtiolaitok- 
sen meidän tuellamme ja avullamme.»

Mitäs sanotte, toverit, tällaisesta lausunnosta? Tämähän 
on suoranaista naamiaisilveilyä. Meille yritetään uskotella, 
että kolonialistit eivät oikeastaan olekaan orjuuttajia, vaan 
siirtomaakansojen innokkaita vapauttajia. Kaikki aikaih
miset ovat tähän asti luulleet ja tienneet, että mainitut 
600 miljoonaa miestä ja naista ovat vapautuneet siirtomaa- 
sorrosta käytyään pitkällisen taistelun kolonialisteja vas
taan. Ja nyt meille tarjoillaan niin mielikuvituksellista ver
siota, että muka kolonialistit ovat itse auttaneet heittämään 
itsensä satulasta ja yleensä »asettaneet päämääräkseen 
kansojen riippumattomuuden».

Totta puhuen näyttää hyvin kummalliselta, kun tunne
tut imperialistit koreilevat siirtomaakansojen vapauden esi- 
taistelijain sotisopaan pukeutuneina. Se ei näytä ainoastaan 
kummalliselta, vaan myös rujon koomilliselta.

On helppo kuvitella, minkä vaikutuksen esimerkiksi 
suureen Kiinan kansaan tekee Washingtonin julkilausuman 
väite, että Kiinan vihollisia aseistanut Amerikan hallitus 
muka auttoi kiinalaisia vapautumaan ulkomaisten imperia
listien ja nahkansa myyneiden kuomintangilaisten kynsistä! 
On helppo arvata myös Intian, Burman, Malaijan ja  Egyp
tin kansojen tunteet silloin, kun niille yritetään vakuuttaa, 
että Britannian herruuden tarkoituksena muka o li... auttaa 
niitä vapautumaan siirtomaasorrosta. Näin törkeä farisea
laisuus voi vain hävittää viimeisetkin kunnioituksen rippeet 
Englantia ja Amerikkaa kohtaan entisten ja nykyisten siir
tomaakansojen keskuudessa!

Intiassa ja Burmassa ei kenelläkään herännyt pienin
täkään epäilystä neuvostojohtajien vilpittömyydestä, kun 
he puhuessaan siellä sanoivat: olemme iloisia, että olette 
heittäneet harteiltänne siirtomaasorron ja nyt rakennatte 
riippumatonta valtiotanne. Mutta kuvitelkaa, toverit, mil
lainen olisi ollut vaikutelma, jos siellä olisi lausunut 
samat sanat Churchill tai joku muu brittiläisen imperialis
min edustaja. Kuka olisi uskonut hänen vilpittömyyteen
sä?

Ei, kolonialistit eivät voi olla vilpittömiä eikä heillä ole 
varaa olla vilpittömiä. Sen sai kokea hra Dulles, joka esitti 
suurta kohua herättäneen lausuntonsa intialaisesta Goan 
alueesta, jonka Portugali on anastanut. Häntä kyllä uskot
tiin siinä suhteessa, että hän on koko sydämestään kolo-



nialistien puolella, mutta se ei ole parantanut hänen mai
nettaan.

Englantilainen konservatiivinen »Daily Mail» lehti antoi 
tämän yhteydessä »viisaan» neuvon: »Lännen on keksittävä 
(!) luottamuksen diplomatia.» Mutta oii aivan selvää, ettei 
ovelin k a a n  diplomatia pysty turvaamaan luottamusta poli
tiikkaan, joka käy ristiin kansojen etujen kanssa.

Englantilaiset imperialistit olivat Intiassa kauan, hyvin 
kauan, mutta oppivat huonosti ymmärtämään intian kieltä. 
Meidän maamme edustajat olivat siellä vain muutamia 
viikkoja, mutta me kaikki yhdessä heidän kanssaan ym
märrämme jo yhtä ja  toista tärkeää intian kielellä. Me tie
dämme esimerkiksi, että »pantsa sila» on suuri voima. Se 
on voima, joka ei jää vaikuttavuudessaan jälkeen kolonia
listien 'Aasiaan perustamien sotilaallisten liittoumien yhtei
sestä voimasta.

Me tiedämme myös, että Neuvostoliiton antama pyytee
tön  apu Intian, Burman ja Afganistanin kansoille näiden 
maiden teollistamiseksi merkitsee todella sosialistista suh
tautumista näihin kansoihin. Se laskee vankan perustan 
kansojemme väliselle lujalle keskinäiselle ystävyydelle. 
Koko maailma tietää, mihin erinomaisen tärkeisiin tulok
siin on päästy vilpittömien ja pitkäaikaisten ystävyyssuh
teiden rakentamisessa neuvostomaamme ja Intian, Burman 
ja Afganistanin välillä. Vähän aikaisemmin palautettiin luja 
ystävyys maamme ja Jugoslavian välille. Minun ei tarvitse 
kertoa teille, kuinka suurta osaa näissä asioissa näytteli se 
henkilökohtainen kosketus, joka syntyi neuvostojohtajien 
käydessä näissä maissa, sekin on koko maailman tiedossa.

Tässä yhteydessä on syytä mainita, kuinka tärkeä po
liittinen merkitys on sillä seikalla, että neuvostojohtajat 
Intiassa pitämissään puheissa totesivat aivan oikein Mahat
ma Gandhin suuren vaikutuksen Intian kansan historiaan. 
Näin ollen me tosiasiallisesti teimme aloitteen niiden 
lahkolaismaisten virheiden korjaamiseksi, joita oli aikai
semmin ilmennyt eräissä neuvostoliittolaisten orientalistien 
teoksissa ja  Kommunistisen Internationaalin julkaisuissa. 
Lähtien yksinomaan Gandhin filosofisten katsomusten ar
vostelusta, jotka, kuten tunnettua, eroavat suuresti marxis- 
min-leninismin näkökannoista, eräät kirjoittajamme pää
tyivät silloin niin pitkälle menevään yksipuolisuuteen, että 
kielsivät täydellisesti Gandhin myönteisen historiallisen 
merkityksen.
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Haluan vielä lisätä, että meikäläisillä historioitsijoilla ja 
propagandisteilla on syytä tutkia arvostelevasti ja tarkistaa 
myös eräitä muita julkaisujamme, esimerkiksi Kominter
nin VI kongressin tunnettuja teesejä siirtomaakysymykses- 
tä. Tarkoitan konkreettisesti näissä teeseissä tehtyä siirto
maiden ja puolisuvereenisten maiden kansallisen porvaris
ton luonnehdintaa ja sen osuuden arviointia. Tässä arviossa 
oli jo siihen aikaan, kun mainitut teesit siirtomaakysymyk- 
sestä laadittiin, tietty lahkolaisuuden leima. Nykyajan 
muuttuneissa olosuhteissa, kun Neuvostoliiton arvovalta on 
suuresti kasvanut, tuo arvio ei lainkaan vastaa todelli
suutta.

Toverit! Kaikkia meitä XX edustajakokouksen osanot
tajia ilahduttaa ja innoittaa tietoisuus siitä, että puolueen 
Keskuskomitean toimintaselostuksessa on meille asetettu 
taistelumme suuri päämäärä kaikessa mittavuudessaan, 
osoitettu erittäin selvästi todella leniniläinen puolueen poli
tiikan linja ja uudet suurenmoiset tehtävät.

Me otimme suuren tyydytyksen tuntein vastaan myös 
KK:n toimintaselostuksessa esitetyn puolueemme uuden 
kannan sotien ehkäisemismahdollisuutta koskevasta kysy
myksestä. Tämä kanta, joka vastaa täydellisesti nykytilan
netta, tulee edistämään rauhan puolustusta, sillä aikaisempi 
teoreettinen määritelmä tästä kysymyksestä on jo monien 
vuosien ajan vähentänyt uuden sodan ehkäisemiseksi käy
dyn taistelun tehokkuutta.

Kysymyksellä sosialismiin siirtymisen eri muodoista eri 
maissa ei ole ainoastaan suuri teoreettinen merkitys. Tä
män kysymyksen uusi asettelutapa, joka perustuu Leninin 
lausuntoihin ja uuden historiallisen kokemuksen yleistyk
seen, voi saada välitöntä käytännöllistä merkitystä kommu
nistipuolueiden toiminnassa pääoman maissa. Erittäin tär
keänä pidän sitä, että tämän kysymyksen selvittäminen 
helpottaa kommunististen veljespuolueiden taistelua työ
väenluokan poliittisen hajaannuksen voittamiseksi. Monet 
sosialidemokraattiset työläiset tulevat epäilemättä suhtau
tumaan hyväksyvästi näkemykseen, että sosialismiin siirty
misen tie ei ole kaikille maille samanlaista valtatietä, yhtä 
suoraa kuin Nevskin prospekti.

Eräänä erittäin arvokkaana edustajakokouksen tulok
sena tulee nähtävästi olemaan voimakas sysäys siihen suun
taan, että kommunistit alkavat perehtyä luovasti teoriaan 
ja historialliseen kokemukseen. Niin puolueen Keskusko-
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mitean toimintakertomuksessa kuin tovereiden puheissakin 
kuultiin ideologisessa työssä esiintyvän dogmaattisuuden ja 
kirjanoppineisuuden terävää ja erittäin hyödyllistä arvos
telua. On toivottavaa, että tämä arvostelu edistää tehok
kaasti vastaavien neuvosto- ja puoluetyöntekijäin poliitti
sen ja tieteellisen ajattelun vapautumista kuolleen doktri- 
näärisyyden pauloista.

Kalliit toverit! Olemme syvästi vakuuttuneita, että puo
lueemme, jonka koko politiikka rakentuu marxismin-leni- 
nismin murtumattomalle perustalle, saavuttaa tulevaisuu
dessakin uusia voittoja ja menestyksiä. Leniniläinen puo
lueemme on eheä ja yhtenäinen. Se kykenee nykyään pa
remmin kuin milloinkaan ennen täyttämään historiallisen 
tehtävänsä edistyksellisen ihmiskunnan etujoukkona.

Puolueemme tästä kyvystä ovat kirkkaana todistuksena 
myös ne erinomaiset, kaikille tutut puolueen Keskuskomi
tean toiminnan tulokset, jotka on esitetty Keskuskomitean 
toimintakertomuksessa ja jotka tullaan epäilemättä hyväk
symään suurella tyydytyksellä edustajakokouksen päätök
sissä, niin kuin koko puolueemme, koko maamme on ne 
tosiasiallisesti jo hyväksynyt.

Puolueemme voi oikeutetusti ylpeillä siitä, että sen kol
lektiivinen johto on osannut niin menestyksellisesti, niin 
erinomaisesti ratkaista kertomuskauden todella vaikeat ja 
valtavat tehtävät. Kuten kaikki tietävät, Keskuskomitean 
johtava ydinjoukko on osoittanut jatkuvasti niin vilkasta 
aktiivisuutta, aloitteellisuutta ja kekseliäisyyttä, sellaista 
tosibol§evistista kaukonäköisyyttä kaikkien tilanteiden vaa
timusten ja mahdollisuuksien suhteen sekä niin suurta 
taitoa Leninin nerokkaan politiikan soveltamisessa uudella 
tavalla uusissa olosuhteissa, että se on todellakin ylittänyt 
kaikki odotuksemme. Juuri sellainen johto kykenee ohjaa
maan puoluetta tuleviin suuriin ponnistuksiin ja voittoihin. 
Nähdäkseni tämä on edustajakokouksen osanottajien ylei
nen mielipide.

Viime vuosien suurten taloudellisten menestysten turvin 
sosialistinen valtiomme on tullut voimakkaammaksi kuin 
koskaan ennen. Mutta sen täytyykin olla voimakas. Suuren 
maamme — maailman ensimmäisen sosialistisen maan — 
kansainvälinen asema velvoittaa sitä pysymään voimakkaa
na, yleisen rauhan ja kansojen vapauden mahtavana suo
jamuurina. Ja tämä seikka velvoittaa jokaisen neuvostoih
misen tajuamaan syvällisesti henkilökohtaisen ja yhteisen
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vastuun ja työskentelemään sosialistisen synnyinmaamme 
mahdin jatkuvan lujittamisen hyväksi.

Tiemme eteenpäin on selvä. Se johtaa ihmiskunnan 
korkeimpaan päämäärään — kommunistiseen yhteiskun
taan. Oman leniniläisen puolueensa ja  sen Keskuskomitean 
johdolla suuri neuvostokansa on kulkeva kommunismin 
riemuvoittoon!

»XX sjezd Kommunistitäeskoi partii 
Sovetskogo Sojuza». StenografitSeski 
otläot, tom I. Moskva, Gospolitizdat, 
1956
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



KALEVALA JA SEN LUOJAT

Kalevalan alkulause

1

On kulunut toista sataa vuotta karjalais-suomalaisen 
kansan eepoksen — Kalevalan — ilmestymisestä maailman 
kirjallisuuteen.

Kiitos ja kunnia siitä, että ne kansanrunouden aarteet, 
joista Kalevala on kokoonpantu, saatiin ajoissa pelastetuik
si unhoon häipymästä, kuuluu Elias Lönnrotille (1802— 
1884).

Tämä vaatimaton maaseutuiääkäri — syntyisin köyhän 
kyläräätälin poika — oli suuri kansanrunouden ihailija ja 
ymmärtäjä. Jo vuosina 1828—1834 oli hän tehnyt useita 
runonkeräysmatkoja Karjalan sydänmaille, kirjoittaen siel
lä lukuisilta kansanlaulajilta muistiin monia satoja eepilli
siä runoja, lyyrillisiä lauluja ja loitsuja. Valittuaan näistä 
parhaat ja lisättyään eräitä aikaisemmin kerättyjä kansan
runoja hän julkaisi v. 1835 eepoksen ensimmäisen laitoksen 
nimeltä »Kalevala taikka vanhoja Karjalan runoja Suomen 
kansan muinoisista ajoista».

Lönnrot ei kuitenkaan tyytynyt tähän vajavaiseen ko
koelmaan, johon tuli 12.078 säettä, vaan jatkoi herpoamat- 
tomalla innolla antoisia runonkeräysmatkojaan Vienan 
Karjalaan (vuosina 1835—1837) sekä silloiseen Suomen 
Karjalaan ja Aunukseen (vuosina 1841—1842). Sen lisäksi 
hänen käytettäväkseen kertyi nyt vuosi vuodelta lisääntyvä 
määrä toistenkin runonkerääjäin muistiinpanoja. Valittuaan 
runsaslukuisista toisinnoista ja  valmiista runo jaksoista 
parhaat, Lönnrot sommitteli niitä yhteen, jatkaen tässä 
suhteessa etevimpäin kansanlaulajain näyttämää esimerk
kiä ja  seuraten eräitä heidän lausumiaan viittauksia. Täten 
valmistui lopullinen Kalevalan laitos, joka ilmestyi v. 1849 
sisältäen 50 runoa (22.795 säettä).
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Tämän runouden »kotimaa», kirjoitti Lönnrot, »on 
Karjala molemmin puolin Suomen ja Venäjän valtionra
jaa». Miltei kaikki ne kansanrunot, joista Kalevala on ko
koonpantu, on muistiin kirjoitettu alueelta, joka kuuluu 
Karjalan Neuvostotasavaltaan. »Paras ja rikkain runokoti», 
korosti Lönnrot Kalevalan alkulauseessa, »on ainakin 
Vuokkiniemen pitäjä Vienan eli Arkankelin lääniä». Tämä 
paras ja  rikkain runokoti on nykyään nimeltäänkin »Kale
valan piiriä».

2

Se seikka, että Kalevalan runojen lopullinen yhteensom- 
mittelu on näiden runojen kerääjän Lönnrotin suorittama, 
ei anna perusteltua aihetta kieltää eepoksen kansanomaista 
luonnetta. Sillä ilmeistä on, että Lönnrot kokosi Kalevalan 
todellisista kansanrunoista sekä suoritti yhteensommittfelun 
uskollisesti Karjalasta tapaamansa kansanrunouden hen
gessä.

Runot, joista Kalevala on kokoonpantu, ovat aitoa kan
sanrunoutta ensiksikin siinä merkityksessä, että runojen 
laulajat eivät olleet mitään ammattilaulajia, vaan tavallisia 
kansan miehiä ja naisia, jotka sukupolvesta toiseen ovat 
laulaneet runoja raskaan työn joutohetkinä. Toiseksi, näitä 
runoja ei ole luotu eikä esitetty vallassaolevien luokkien 
nautittavaksi, vaan työtätekevän kansan kuultaviksi ja 
ihasteltaviksi. Runot kertovat yhteiskunnasta, jossa ei ollut 
olemassa ylimystöä, sankareista, jotka kuuluivat työtäteke
vään kansaan. Täten Kalevalan runous on todellista kan
sanrunoutta sekä sisällöltään että muodoltaan.

Tässä suhteessa Kalevala eroaa monista menneiden vuo
sien eepillisistä teoksista. Esimerkiksi sellaiset feodalismin- 
kauden eepokset, kuin saksalainen »Niebelungenlied» ja 
skandinaavialainen »Edda», ovat kokoonpannut ammatti- 
1 aula jäin runoista, jotka lauloivat aikansa pikkukuninkai- 
den pidoissa ylistyslauluja legendaarisista sankareista. 
Tosin nämä laulajat käyttivät aineksinaan perinnäistä kan
santietoutta, kansantarinoita tai kansanrunoja, mutta he 
muokkasivat niitä ylimyksellisten suosijainsa maun ja toi
veiden mukaisiksi. Näiden eeposten lopullinen kokoonpano 
on ollut yhden tai muutaman henkilön työtä, mutta runo- 
aines, josta ne on koottu, on hallitsevain luokkain vaati
musten mukaisesti muokattua runoutta.
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Suomessa on tehty yrityksiä tulkita myös Kalevalan 
runous ylimystön runoudeksi. Mutta kun runojen löytö- 
mailla, Karjalassa, ei ole koskaan ollut suomalaista eikä 
muutakaan ylimystöä, ryhtyivät taantumukselliset kansan
runouden tutkijat ensin rakentamaan sellaista aputeoriaa, 
että Kalevalan runot muka olisivat alkuaan »syntyneet» 
länsi-Suomessa ja sitten vuosisatojen kuluessa vaeltaneet 
yli koko Suomenniemen itään pysähtyen lopuksi Karjalan 
korpiin.

Elias Lönnrot ja hänen aikalaisensa pitivät selvänä, että 
Kalevalan runot olivat muinoin syntyneetkin eivätkä ai
noastaan säilyneet Karjalan kansan keskuudessa. Lönnrotin 
kuoltua eräät kansalliskiihkoiset folkloristit, varsinkin 
Kaarle Krohn ja hänen koulukuntansa, yrittivät järjestel
mällisesti kumota tämän käsityksen. Heidän mielestään 
sellainen kansan runollisen luomiskyvyn tulos kuin Kale
vala — arvokkain, mitä suomenkielellä on luotu — ei ole 
voinut syntyä Karjalan köyhän ja lukutaidottoman kansan 
keskuudessa.

Mutta Krohnin ja hänen koulukuntansa monivuotiset 
ponnistelut ovat olleet turhia, sillä työlästä on todistaa 
mahdotonta. Länsi-Suomesta ei ole tavattu ainoatakaan 
Kalevalaan kuuluvaa runoa. Sieltä ei ylipäänsä ole löydetty 
eepillisiä sankarirunoja, vaikka niitä on etsitty aina Mikael 
Agricolan ajoista (1500-luvulta) asti. Sieltä on tavattu pää
asiallisesti vain runollisesti arvottomia katolisia legendoja 
ja uskonnonsekaisia loitsuja. Tästä huolimatta K. Krohn 
sepitti moninkertaisten olettamusten varaan nojaavan teo
rian, jonka mukaan Kalevalan sankarirunot ovat syntyneet 
länsi-Suomessa myöhäisellä keskiajalla, jolloin niitä »ar
vattavasti» laulettiin silloisen suomalaisen yläluokan kodeis
sa ja että niitä »oletettavasti» levittivät kiertelevät leikarit 
ja teinit (jotka todellisuudessa lauloivat aivan toisenlaisia 
lauluja).

Vuonna 1918 Krohn kuitenkin päätti luopua tuosta teo
riastaan ja korvata sen uudella »paremmalla»: hän siirsi 
Kalevalan runojen syntyajan noin puoli vuosituhatta taak
sepäin, s.o. myöhäiseltä keskiajalta skandinaavisen viikin- 
kiajan loppuun. Mikä sai hänet noin rennosti muuttamaan 
tieteellisen kantansa? Siitä on hän itse »Kalevalan kerto
marunojen oppaassa» esittänyt seuraavan psykologisen 
selityksen:

»Itsenäisyydestämme taisteltaessa (s.o. Suomen kansa-
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laissodan aikana 1918. — O. K.) kohosi silmieni eteen 
skandinaavista viikinkikautta lähinnä seuraava aika, jolloin 
suomalaiset vielä itsenäisinä kulkivat meriretkillä esiintyen 
vuorostaan ruotsinpuoleisilla rannikoilla.»

Siis poliittinen tilanne, Suomen luokkasodan historialli
nen jylinä v. 1918 täräytti professori Krohnin päähän aivan 
epähistoriallisen kuvitelman suomalaisten merirosvojen 
sankarikaudesta, johon kauteen hänestä nyt tuntui ajan
kohtaiselta sijoitettavaksi myös Kalevalan runojen synty
misen ihme...

Saman »viikinkiteorian» innoittamina ovat sitten eräät 
muut suomalaiset tutkijat (J. Jaakkola, Uuno Harva) ja t
kaneet legendanmuodostusta suomalaisesta viikinkikaudes
ta sekä Kalevalan sankarien naamioimista länsisuomalaisik
si merirosvoiksi. Tämä »tieteellinen» toiminta virisi varsin
kin siitä alkaen kun Saksan fasistien keskuudessa tuli 
muotiin pakanallinen Wotan-kultti. Tällä tavoin nämä op
pineet ovat kai luulleet onnistuneensa kuvaamaan Kaleva
lan runouden ylimystön runoudeksi (koska näet meriros
vojen päälliköt — jos Suomessa sellaisia oli — olivat jo 
jonkinlaisia barbaariajan ylimyksenalkioita) sekä lopuksi 
tekemään Kalevalan runojen alkuperäisistä laulajista sa
manlaisia viikinkilaulajia kuin skandinaaviset skaldit olivat 
olleet.

On päivän selvää, että tämäkin on samanlaista kuvitel
maa, kuin Krohnin aikaisempi »teoria». Skandinaavisia 
skaldeja tunnetaan satoja sekä nimeltään että elämäkerral
taan, mutta ei tiedetä olleen ainoatakaan suomalaista skal- 
dia tai muuta suomenkielellä esiintynyttä viikinkilaulajaa. 
Jos kuitenkin hetkeksi otaksumme, että sellainen laulaja 
olisi ollut olemassa, nousee heti kysymys: millaista runoutta 
olisi hän voinut tarjota kuulijoille? Epäilemättä olisi hänen 
runoissaan täytynyt muodossa tai toisessa heijastua su- 
kujärjestelmän hajoamiskauden yhteiskuntaolot, jolloin 
Skandinavian maissa oli jo viikinkiylimystö. Sellaista ei 
Kalevalan runoudessa ole, siinä heijastuu aivan toisenlaiset 
yhteiskuntaolot, jotka tuskin olisivat voineet olla aiheena 
viikinkilaulajalle, tai jos hän olisi yrittänyt jotain senta
paista laulaa, niin tuskinpa viikinkipäälliköt olisivat häntä 
hyvällä kestinneet.

Tätä seikkaa eivät Krohnin koulukunnan edustajat ole 
ottaneet huomioon. He eivät ole tahtoneet tunnollisesti tut
kia kysymystä, millaisissa yhteiskuntaoloissa kalevalainen
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kansanrunous todennäköisesti on syntynyt, kehittynyt ja 
kukoistanut. Heidän tutkimuksensa ovat jääneet vakavaa 
tieteellistä pohjaa vaille.

Jos otaksumme, että varhempina aikoina länsi-Suomes- 
sakin olisi ollut taimella eepillinen kansanrunous, on sen 
kasvu ja kehitys joka tapauksessa tyrehtynyt jo ennen 
1500-lukua muuttuneissa yhteiskuntaoloissa. Mutta mitkään 
tosiseikat eivät osoita, että runontaimet olisivat silloin — 
tai milloinkaan — lähteneet yleiselle vaellusretkelle län
nestä itään. Sellainen luulottelu on kerrassa luonnotonta. 
Mikäpä voima, mikä magneetti olisi runoja vetänyt aina 
samaan suuntaan? Sellaisella alueella, missä oli elävää kan
sanrunouden harrastusta ja viljelyä, runot syntyivätkin ja 
kehittyen levisivät paikkakunnalta toiselle, kylästä kylään. 
Sitä vastoin alueilla, missä runonharrastus oli loppumassa, 
runot näivettyivät paikalleen vaeltamatta mihinkään ilman
suuntaan. Jo tästä syystä koko Krohnin keinotekoinen ru- 
nonvaellusoppi, jota on ulkomaillakin mainostettu, on paras 
jo haudata epätieteellisten matkakuvausten arkistoon.

Krohnin oppia ei voi pelastaa myöskään yksityiskohtai
nen Karjalan runouden aihepiirteiden ja kieliseikkain ver
tailu muiden seutujen runoaiheisiin ja  kieleen. Jos näen
näiset yhtäläisyydet jätetään syrjään ja ennakkoluulotto
masti arvioidaan todellisia, niin näiden yhtäläisyyksien 
esiintyminen on useimmiten helposti selitettävissä aivan 
toisin ja paljon luonnollisemmalla tavalla kuin Krohnin 
runonvaellusoppi on ne tulkinnut.

Kieltämättä on muinaisten karjalaisten runous kehit
tyessään käyttänyt materiaalina myös muualta saatuja 
aihe- ja kielivaikutteita. Niitä ei ole saatu ainoastaan län
nestä, vaan myös etelästä ja idästä (slaavilainen vaikutus). 
Mutta ei pidä unohtaa, että materiaali on materiaalia ja 
runous runoutta, samoin kuin puu on puuta, mutta puu
veistos taidetta. Vasta Karjalan laulumailla luotiin itsessään 
runottomasta materiaalista — sekä kotoisesta että muualta 
saadusta — todellista kukoistavaa runoutta, sisällöltään ja 
muodoltaan korkea-arvoista epiikkaa.

3
Karjalasta on saatu kerätyksi monia tuhansia kansan

runoja. Yksistään Venäjän Karjalan pohjoisosasta kirjoi
tettiin jo 1800-luvulla muistiin lähes viisituhatta runotoi-
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sintoa noin 700 kansanlaulajalta. Näistä oli kuitenkin vain 
osa Kalevalan-aiheisia runoja. Vuonna 1908 Helsingissä 
ilmestyneessä kansanrunokokoelmassa on julkaistu pelkäs
tään eepillisiä Kalevalan-aiheisia Vienan Karjalan runoja 
1027, jotka oli saatu 102 laulajalta. Näistä runoista oli Elias 
Lönnrotin käytettävänä noin 450 toisintoa (yli puolet hänen 
itse keräämiään). Sen lisäksi oli hänellä Kalevalaa kokoon- 
pannessaan käytettävänään pienempi määrä silloisesta 
Suomen Karjalasta ja  Inkerinmaalta saatuja eepillisiä ru
noja sekä runsaasti lyyrillisiä lauluja, häävirsiä ja loitsuja, 
joita oli kerätty Venäjän Karjalasta sekä Suomen Karja
lasta.

Siis runoja ja runonlaulajia oli Karjalassa runsaasti. 
Miltei kaikki viime vuosisadan runonlaulajat olivat köyhää 
talonpoikaisväkeä, metsästäjiä ja kalastajia. Eepillisten 
muinaisrunojen laulajat olivat enimmäkseen miehiä, lyyril
lisiä lauluja ja häävirsiä lauloivat tavallisesti naiset. Poh- 
jois-Karjalan etevin runonlaulaja Arhippa Perttunen oli 
varaton pienviljelijä Latvajärveltä. Häneltä on saatu 60 ru
noa, laadultaan parhaita ja hyvinkin pitkiä. Hänen isänsä- 
kin oli ollut etevä laulaja, ja paljon osasi myös lauluja 
hänen sisarensa. Samoin tuli Arhipan pojasta Miihkalista 
mainio runonlaulaja, häneltä on saatu noin 70 runoa. Vie
nan Karjalan laulajia olivat myös Ontrei Malinen ja 
Vaassila Kieleväinen Vuonnisesta. Silloisen Suomen Karja
lan kuuluisimpia runonlaulajia olivat Simana Sissonen ja 
Miihkali Semeikka. Jälkimäisen suvussa oli useita muita
kin hyviä runonlaulajia.

Runouden harrastus oli Karjalassa vielä viime vuosisa
dan alussa huomattavan yleinen kansan keskuudessa. Hy
viä runonlaulajia pidettiin arvossa. Vanhan perinnäistavan 
mukaan oli talonpoikaiskansan pidoissa, juhlissa ja seurois
sa suosituimpana juhlanumerona muinaisrunojen esitys. 
Tällaisiin tilaisuuksiin kutsuttiin usein vartavasten parhai
ta runonlaulajia. Eepillisten runojen esittäminen tapahtui 
tavallisesti siten, että kaksi laulajaa, edeltäjä ja säestäjä, is
tuivat vastatusten tai vieretysten pitäen toisiaan kädestä ja 
laulaessa nyökyttäen päätään verkalleen laulun tahdin mu
kaan. Edeltäjä aloitti kunkin säkeen yksinään, kunnes sä
keen lopulla lauluun yhtyi säestäjä, joka sitten yksinään 
lauloi koko säkeen toistamiseen. Toisinaan taas runonlau- 
lantaa säestettiin kanteleella.

Mistä olivat nuo kansanlaulajat oppineet esittämänsä
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runot? Enimmäkseen vanhemmiltaan, jotka niitä säilytti
vät muistissaan esivanhempain runoperintöinä. Moni lau
laja oli kuullut näitä runoja käydessään isänsä mukana 
metsästys- ja kalastusretkillä. Niin esimerkiksi vanha Ar- 
hippa Perttunen haasteli Lönnrotille nuoruudenaikaisia 
muistojaan kalastusretkiltä isä vainajansa seurassa:

»Kun silloin Lapukan rannalla nuotalla ollessamme le- 
päsimme nuotion ääressä, kas siinä teidän olisi pitänyt 
olla! Meillä oli apumiehenä eräs lapukkalainen, kelpo lau
laja sekin, ei kuitenkaan isä vainajani vertainen. Yökau
det nämä lauloivat käsitysten valkean vieressä, eikä kos
kaan kahdesti samaa runoa. Pienenä poikana minä istuin 
ja kuuntelin ja opin siten parhaat lauluni.»

Lasten oppiessa runoja vanhemmiltaan sukupolvesta toi
seen vanhat runot säilyivät verraten hyvin entisellään. Mut
ta tämän ohella tapahtui myös runojen kehitystä ja muut
tumista niiden levitessä paikkakunnalta toiselle. Tätä ke
hitystä on Lönnrot Kalevalan alkulauseessa kuvannut seu
raavasti:

»Pitopaikoissa tai muissa seuroissa kuulee joku uuden 
laulun ja kokee sen muistoonsa panna. Silte toisessa tilas
sa sitä jo itse uusille kuulloille laulaessansa muistaa tar
kemmin itse aineen, kun sen sana sanalta joka mutkassansa 
kertomisen. Ne paikat, joita ei muista juuri entisillä sanoil
lansa, kertoo omillansa, paikoin ehkä somemmasti kuin sitä 
ennen olivatkaan, ja jos joku vähäarvoisempi seikka lo
masta jäisi pois, niin taitaa toinen laulajan omasta päästä 
tulla sijaan. Samalla tavalla menettelevät sitte toiset ja  kol
mannet kuulijat laulua, ja laulu muuttuu, minkä muuttuu, 
enemmin erinäisissä sanoissa ja  mutkissa, kun itsessä 
aineessa.»

Siis se kansanrunous, jonka Lönnrot löysi Karjalasta, 
oli pitkäaikaisen runonviljelyn tulosta. Se oli »runotoukoa», 
joka, kuten Lönnrot lausui, oli »vuosisatojen, ehkä tuhan
sien kuluessa noussut ja paisunut». Karjalan kansalle oli jo 
ammoin tullut henkiseksi tarpeeksi kuunnella »iloa ikiru
nojen», ja tämä yhteiskunnallinen tarve oli innostanut mo
nilukuisia lahjakkaita kansanlaulajia edelleen kehittämään 
Karjalan runokulttuuria.

Mutta kaikesta päättäen eepillisten sankarirunojen par
hain kukoistuskausi oli jo silloin ohi, kun Lönnrot korjasi 
runosadon Karjalan laulumailta. Miltei kaikki vanhat ru
nonlaulajat vakuuttivat heidän nuoruutensa aikana paljon
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enemmän lauletun vanhoja kauniita runoja ja valittivat 
ison osan niistä unohtaneensa. Arhippa Perttunen oli mie- 
lenliikutuksesta puhjeta kyyneliin kuvatessaan Lönnrotil
le (v. 1834) jo tapahtunutta runouden harrastuksen ja ru- 
norikkauden ehtymistä.

»Vanhoja lauluja ei rakasteta enää niin kuin minun lap
suudessani (1700-luvulla. — O. K.), jolloin niillä oli etu
sija joko sitten tehtiin työtä tai vietettiin joutohetkeä ky
lässä. .. Jospa silloin joku, kuten te nyt, olisi runoja etsinyt, 
ei hän kahtena viikkonakaan olisi kerinnyt kirjoittamaan 
edes sitä, mitä isäni yksinänsä osasi.»

Ilmeisesti niinä vuosina, jolloin Lönnrot teki runonke- 
räysmatkojansa Karjalaan, oli korkea aika käsissä ryhtyä 
pelastamaan talteen perinnäistietona vielä säilyneitä arvok
kaimpia muinaisrunoja. Sillä yhteiskuntaolot olivat Karja
lan perukoillakin jo muuttuneet muuttaen myös runojen si
sältöä ja luoden uusia aiheita, jotka syrjäyttivät vanhan 
runouden. Tavaratalouden tunkeutuessa syrjäisimpiinkin 
salokyliin oli alkanut laa jäin talonpoikaisjoukkojen kurjis
tuminen. Tähän vaikutti myös tsaarinvallan kiristyvä sor
topolitiikka. Samalla kirkko, papisto ja uskonlahkot juur
ruttivat kansan keskuuteen uskonnon vaikutusta, jonka 
ohella säilyi vielä kaikenlainen taikausko.

Työtätekevän kansan asema Karjalassa kävi yhä pahem
maksi. Sietämätön puute ja kurjuus sekä yltyvä riisto ja 
luokkasorto niin Suomen kuin Venäjänkin puoleisessa Kar
jalassa pakostakin syrjäyttivät muinaisia eepillisen runon- 
laulannan perinteitä. Vanhojen eepillisten sankarirunojen 
kasvullisuus oli jo surkastunut. Vasta neuvostovallan aika
na se jälleen virkosi eloon Karjalan entisillä laulumailla, 
omaksuen vanhaan perinteeseen uutta sosialistisen aikakau
den sisältöä.

4

Ei kukaan, joka tarkkaavasti lukee Kalevalan runoja, 
voi olla huomaamatta, että niissä heijastuu toisenlainen, 
varhaisempi yhteiskuntamuoto kuin se, mikä Karjalassa oli 
vallalla runojen keräysaikana. 1830-luvulla, jolloin Lönnrot 
kulki Karjalan sydänmailla, oli täälläkin jo muodostunut 
alkukapitalistisen kauden luokkayhteiskunta, mutta kan
sanlaulajat lauloivat entisajoilta periytyneitä runoja, joissa
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oli säilynyt kuva vanhasta luokattomasta yhteiskunnasta: 
alkukantaisesta sukuyhteiskunnasta.*

Tieteellinen etnografia on, kuten tunnettua, jo L. G. Mor
ganin ajoilta (1870-luvulta) asti pitänyt todistettuna ihmis
kunnan kehityksen käyneen sukujärjestelmän kautta.

Karjalais-suomalaisen kansan muinaiset esi-isät olivat 
epäilemättä jo silloin sukukunnittain, sukuyhteisöittäin, elä
vää heimoa, kun he ajanlaskumme ensimmäisellä vuositu
hannella, mikäli tiedetään historian tutkimuksista, saapui
vat Karjalan Kannakselle sekä siitä siirtyivät edelleen poh
joiseen ja luoteeseen. Milloin he lopullisesti siirtyivät asu
maan nykyisen Kalevalan piirin seuduille, siitä ei ole tois
taiseksi täysin varmaa tietoa. On selvää, että jos Karjalan 
sukuyhteiskunta olisi toisen vuosituhannen ensi puoliskol
la tai keskivaiheilla sortunut feodalismin jalkoihin, niin oli
si tämä seikka muuttanut myös eepillisen kansanrunouden 
luonnetta ja sisältöä. Eestinmaalla ilmeisesti tapahtui siten, 
koska kansa joutui siellä vuosisadoiksi hurttaritarien sor
tovaltaan. Kristillis-feodaalinen ideologia tukahdutti kaikin 
keinoin eepillistä runoutta. 1800-luvulla, feodalisminvastai- 
sen ja kansallisen vapautusliikkeen nousukaudella eepilli
nen runous raivaa tietään siitä tyrehdyksen tilasta, jossa se 
oli säilynyt kansan muistitietona. Mutta nyt se on sisällöl
tään maaorjuutta vastaan tähtäytyvää. Eestiläiset demo
kraattiset valistajat F. Fählmann ja F. Kreutzwald, jotka 
laativat kansan perimätietojen, satujen ja laulujen pohjalla 
»Kalevipoeg» eeposta, käyttivät myös Kalevalan runoutta 
ammentaen karjalais-suomalaisen sukulaiskansan aarteis
tosta aiheita ja eepoksen sopusuhtaisen rakenteen.

Etelä-Karjalassa, niin Aunuksen alueella kuin Karjalan 
Kannaksellakin, feodaaliset suhteet johtivat siihen, että Ka- 
levalan-aiheinen eepillinen runous jäi täällä heikoksi.

Ainoastaan Karjalan heimon pohjoisilla asumaseuduilla 
kansa säilyi feodalismin sorrolta. Riippumatta siitä, asuivat
ko he lännempänä tai idempänä sijaitsevilla alueilla, joka 
tapauksessa heidän asumaseutunsa olivat niin pitkien tiet-

* Tämän käsityskannan on ensi kerran julkisuudessa esittänyt 
marsilainen teoreetikko Yrjö Sirola kirjoituksissaan vuodelta 1035. 
Samana vuonna Leningradin Yliopiston professori E. Kagarov kirjoi
tuksessaan »Kalevala sukuyhteiskunnan suullisena eepoksena» (aika
kauskirjassa »Istorik-Marksist», n:o 4) esitti asiasta verraten seikka
peräisen etnografisen todistelun, jota kuitenkin haittaa Kalevalan maa
gillisten ainesten yliarviointi.
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tömäin korpitaipaleiden takana, että sinne ei maa-aatelis
ton isäntävalta päässyt tunkeutumaan ja siellä säilyi pit
kän ajan sukujärjestelmän elintapa luontaistalouksineen. 
Siellä ikikorpien povessa säilyi ikäänkuin rauhoitettu kei
das, missä kansa saattoi kauan vielä elää luokkasorrosta 
vapaana, samaan aikaan kuin Venäjällä yleensä ja  Suomes
sa (Ruotsin vallan alainen 1100- ja 1700-luvulla) oli voimas
sa feodalismin herravaltius ja kapitalismi alkoi kehittyä.

Alkukantaisen sukujärjestelmän lopullinen rappeutumi
nen ja  häviäminen pohjois-Karjalassa saattoi tapahtua vas
ta kapitalististen suhteiden vaikutuksesta, jotka levisivät 
ja juurtuivat siellä tavattoman hitaasti ja paljon myöhem
min kuin länsi- ja etelä-Suomessa. Ja vielä alkukantaisen 
sukujärjestelmän lopullisesti rappeuduttuakin säilyi Venäjän 
Karjalan sydänmailla asuvain karjalaisten keskuudessa vah
voja sukuyhteisön jätteitä, jotka olivat omansa tukemaan 
myös runolaulannan vuosisataisperinteiden säilymistä.

Näitä seikkoja on ilmeisesti kiittäminen siitä, että Vie
nan Karjalasta tavattiin vielä 1800-luvun ensi puoliskolla 
runsas määrä vanhaa Kalevalan eepillistä runoutta. Osa 
tätä runoutta oli voinut syntyä hyvinkin harmaassa mui
naisuudessa. Milloin se oli syntynyt, on mahdoton sanoa, 
mutta ratkaiseva merkitys ei olekaan tällä kysymyksellä, 
vaan sillä seikalla, että tämän runouden kehitykselle ja ku
koistukselle suotuisat yhteiskuntaolot olivat Karjalan kan
san keskuudessa olemassa vielä niin myöhäisenä aikana 
kuin 1500- ja 1600-luvulla.

Kalevalan kieli ei tietenkään vielä tunne sellaista yleis
nimitystä kuin »yhteiskunta». Se ei tunne myöskään valtio- 
käsitettä. »Heimosta» sekä »perheestä» Kalevalassa puhu
taan vain harvoin, mutta sen sijaan suku-käsite on siinä 
yleinen.

Suku-nimitystä käytetään Kalevalassa ahtaassa merki
tyksessä, kun tällä nimityksellä tarkoitetaan vain omaisia. 
Mutta useimmiten esiintyy suku-käsite laajemmassa mie
lessä: esim. 3. runossa, missä Joukahaisen äiti sanoo aina 
toivoneensa »sukuhuni suurta miestä, vävykseni Väinämöis
tä», ja  11. runossa, missä Lemminkäisen äiti lausuu pojal
leen: »Ei suattane sinua Saaren suurehen sukuhun». »Ka
levalan suku» ja »Väinölän väki» esiintyvät rinnakkaiskä- 
sitteinä. Useissa kohdin suku-käsite rinnastetaan suorastaan 
niin laajaan kuin kansa-käsitteeseen. Esim. 43. runossa 
Louhi sinkoaa Väinämöiselle uhkauksen: »kansan tauilla
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tapatan, surmoan sukusi kaiken», ja 45. runossa Louhi huu
taa:

»Oi Ukko, ylijumala!
Kaataos Kalevan kansa...
Surmoa suku katala.»

Kalevalan 36. runossa kertautuu monesti Kullervon ky
symys kullekin hänen omaisistaan:

»Itketkö sinä minua,
Koskas kuulet kuolleheksi,
Kansasta kaonneheksi,
Sortuneheksi su’usta?>

Siis kuolema oli samaa kuin »suvusta sortuminen». Sel
västi näkyy, että sukuyhteys oli kalevalaisten elämänjärjes
tyksen perusta. Juuri suku eli sukukunta muodosti silloisen 
yhteiskunnan. Suvun ulkopuolella ei yhteiskunnallista elä
mää ollut. Ja kuvaavaa on sekin, että eepillistä runoa Kale
valassa sanotaan »sukuvirreksi».

Kalevalassa, kuten muidenkin kansojen eepoksissa, voi 
havaita useimmilta yhteiskunnallisen kehityksen eri asteil
ta periytyneitä kerrostumia. Varhaisemmilta ajoilta ovat 
nähtävästi peräisin Kalevalan mytologiset kohdat sekä eräät 
äitiysvallan (matriarkaatin) jätteitä kuvastavat piirteet. 
Mutta niin varhaiset piirteet eivät Kalevalassa ole sääntö
nä, vaan poikkeuksena, samoin kuin myöhäisemmältäkin 
ajalta Kalevalan runoihin tarttuneet lisäkkeet. Pääsisällöl
tään Kalevalan epiikka heijastaa barbaarikauden kolman
nelle eli korkeimmalle asteelle kehittynyttä alkukantaista 
yhteiskuntaa.

Friedrich Engels kuvatessaan barbaariyhteiskunnan kol
matta kehitysastetta sanoo sen olleen ennen kaikkea »rau- 
tamiekan ja samalla rauta-auran ja -kirveen aikakautta». 
Tämä sopii täysin myös Kalevalan yhteiskunnan kuvauk
seksi.

Miekka on Kalevalan sankarin taisteluase. Sen ohella 
ovat kyllä säilyneet vanhatkin aseet, jousi nuolineen ja kei
häs, mutta miekka on se, jota runoissa ihaillaan.

Kivityökaluja ei Kalevalan yhteiskunnassa enää käyte
tä, ei myöskään vaskesta (pronssista) valmistettuja aseita 
eikä työkaluja. Sitävastoin raudasta valmistettuja työ- ja 
tarvekaluja esiintyy Kalevalassa monia, ja niihin kohdis
tuu runoissa niin silmiinpistävä kiinnostus, että se ilmaisee
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raudan käyttöä ja rautaisten työkalujen tehoa pidettävän 
ihmettelyä herättävänä uutuutena.

Tämän yhteydessä esiintyy myös tärkeä piirre yhteis
kunnallisen työnjaon kehityksessä: ensimmäisen käsityö- 
ammatin erkaneminen maataloudesta itsenäiseksi tuotan- 
totoimeksi. Se on sepän ammatti.

Muutenkin on Kalevalan yhteiskunnassa tuotantovoimien 
kehitys jo huomattavasti korkeammalla kannalla kuin se 
koskaan kivikaudella on voinut olla. Tosin näkyy, että Ka
levalan miehet ovat vielä yhtä paljon metsästäjiä ja kalas
tajia kuin maanviljelijöitäkin, eikä maanviljelys ole kaski
viljelystä pitemmällä. Mutta maanviljelys ja naisten hoi
dossa oleva karjatalous jo antavat suvun jäsenille sen ver
ran elintarpeita, etteivät kalevalaiset tavallisesti valita puu
tetta (ainoastaan Lemminkäisen kotia sanotaan »kurjaksi 
kyläksi», missä kärsittiin »leivättyyttä» ja »kalattuutta»).

Jos vertaa Kalevalassa heijastuvia yhteiskunnallisia oloja 
esim. siihen yhteiskuntakuvaan, mikä esiintyy Homerok
sen eepoksissa, näkyy selvästi, että jälkimmäiset edustavat 
tuntuvasti pitemmälle kehittynyttä sukuyhteisön rappeu- 
tumiskautta. Kaikki Kalevalan sankarit, myöskin arvoval
taisin heistä »rohkea runoja» Väinämöinen, tekevät ruu
miillista työtä. Kalevalan-aikaisen sukuyhteisön sisällä ei 
ole vielä kehittynyt rikkaiden ja köyhäin välistä vastakoh
taa. Ei suvun jäsenten välillä, vaan eri sukujen välillä voi 
kyllä olla huomattavaakin eroavaisuutta, sillä runossa ko
rostetaan esim. Väinämöisen olevan »suurta sukua» (sa
moin Kyllikin), kun taas Lemminkäinen itse todistaa, ettei 
hän ole suvultansa suuri. Ainoastaan häävirsissä, jotka näh
tävästi ovat peräisin sukujärjestelmää myöhäisemmältä ajal
ta, mainitaan »kurjat» ja  »köyhät» sekä kulkuakka »mie
ron teien tietelijä».

Kalevalassakin kerrotaan kyllä rikkauden ja vallan ta- 
vottelusta, mutta näitä pyyteitä ei edusta yksikään Kaleva
lan urho, vaan kalevalaisten päävihollinen, Pohjolan mahta
va emäntä Louhi, joka lopulta sortuu itsekkäässä taistelus
saan.

Kuten Iliadissa, niin myös Kalevalassa kerrotaan yhteis
kunnasta, jossa oli orjia. Mutta muinaisessa Kreikassa oli 
orjuus muodostunut yhteiskuntajärjestelmän oleelliseksi 
osaksi, sen luokkaperustaksi, jonka varaan vapaiden kreik
kalaisten sukuyhteiskunta taloudellisesti nojautui.

Sitävastoin Kalevalan yhteiskunnassa ei ole orjaluok-
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kaa, joskin on yksityisiä orjia; orjuus esiintyy täällä vain 
satunnaisena sivuilmiönä, kuten se alkuaan oli useilla kan
soilla barbaarikauden toisella asteella. Väinämöisellä ei mai
nita olleen yhtään orjaa, seppo Ilmarisella esiintyy muuta
mia orjia palkeiden painajina ja Lemminkäiselläkin on yksi 
orja. Pohjolan emännällä on orjapiika, »pahin astiain pe
sijä». Kaikissa näissä tapauksissa on orja ilmeisesti työ- 
apulainen, mutta niin riippuvainen, että hänet voidaan myö- 
däkin. Tätä alkuastettaan pitemmälle ei orjuus kehittynyt
kään pohjois-Karjalassa.

Kuvaavaa on, että Kalevalassa monin paikoin käytetään 
»orja» nimityksen rinnalla myöhempää käsitettä »palkka
lainen» ; niin esim. Ilmarisen orjia nimitetään myös palkka
laisiksi. Kullervo-orjan erikoisasemasta puhumme myöhem
min.

Homeroksen runojen aikaisessa Kreikassa oli sukujär- 
jestelmän puitteissa kehittynyt sotilasdemokratia ja muo
dostunut jo sotapäälliköistä ylimystö.

Kalevalassa ei esiinny mitään sotilaallista järjestöä, ei
vätkä Kalevalan sankarit ole mitään sotaväen päälliköitä 
eikä ylimyksiä. Kalevalassa heijastuva yhteiskunta on alku
kantainen yhteisö, jota Marx ja Engels usein nimittivät »al
kukantaiseksi kommunismiksi».

Siis Kalevala edustaa tavallaan varhaisempaa yhteiskun
nallista kehityskautta kuin Iliadi. Kumpikin ne heijastavat 
barbaariajan kolmannen asteen yhteiskuntakehitystä, sitä 
aikakautta, jolloin, kuten Engels lausui, »kaikki kulttuuri- 
kansat ovat eläneet sankarikauttaan». Mutta Kalevalassa 
tämän asteen tyypillinen kehitys on vasta alullaan. Iliadis- 
sa se on ehtinyt pitkälle. Historialliselta iältään on Kalevala 
ilmeisesti paljon nuorempi Iliadia, mutta sosiaaliselta iäl
tään, jos niin voi sanoa, se on vanhempia eepoksia.

Muinaisen Kreikan oloissa, sellaisina kuin ne kuvastu
vat Homeroksen eepoksissa, oli ulkonainen kulttuuri so- 
tilasylimystön piireissä luonnollisesti paljon kehittyneempi 
ja loistavampi kuin Kalevalassa esiintyväin korvenviljelijäin 
sukuyhteiskunnassa. Mutta tämäkin yhteiskunta eli oma
laatuista melko kehittynyttä kulttuurikauttaan. Vielä niin
kin paljon jälkeenpäin kuin 1800-luvun alkupuolella, jolloin 
Elias Lönnrot kulki Venäjän Karjalassa, hän saattoi ha
vaita, että täällä asuvalla karjalaisella väestöllä oli »joku 
ulkonainen perintösivistys vanhoista ajoista, omituisia jäl
kiä jonkunlaisesta yhteiselämästä». Hän osoitti myös, että
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moni kohta Kalevalan runoissa »todistaa jommoisesta si
vistyksestä»:

»Siitä muistuttaa kauniit häävaatteet, naisten lempini
met, jonkinmoinen kauneustunto, maalatut laiturit, pestyt 
lattiat, hyvin siivotut, pihlajia kasvavat pihat jne.»

Henkisen kulttuurin arvokkaimpana ilmaisuna oli vuosi
satoja kestänyt eepillisen runonlaulun laaja viljely ja ku
koistus Karjalan kansan keskuudessa. Niistä jälkimaail
malle on jäänyt niin suurenmoinen muistomerkki kuin Ka
levalan runous.

5

Suomen kansanrunouden ja varhaishistorian tutkijat 
(K. Krohn, J. Jaakkola, Uuno Harva), jotka eivät ole halun
neet kiinnittää mitään huomiota Kalevalan runoissa heijas
tuviin historiallisiin yhteiskuntaoloihin, ovat harhailleet 
maita ja meriä löytääkseen (ja välttämättä Ruotsista tai Sak
sasta käsin 1) historiallista pohjaa Kalevalan yksityisille epi
sodeille. Heidän löytöretkensä ovat kuitenkin johtaneet 
vain keinotekoisiin, tieteellistä arvoa vailla oleviin kuvitel
miin (esim. sellaisiin uskotteluihin, että Väinämöinen olisi 
muka tehnyt ryöstöretkiä Gotlannin saarelle tai Ruotsin 
rannikoille). Toiseksi ei muualtakaan ole tiedossa sellaisia 
historiallisia tosiasioita, joiden nojalla voitaisiin osoittaa 
Kalevalan tärkeimmät episodit (Sampo-retki y. m.) mää
rättyjen tapahtumain kuvaukseksi, vaikkakin on mahdol
lista ja luultavaakin niillä alkuaan olleen jotain historiallis
ta pohjaa.

Kalevala ei ole historiallista kronikkaa, vaan runoutta. 
Se on muinaisen Karjalan kansan mahtavan runollisen luo
mistyön tuotetta, ja ennen kaikkea tältä kannalta sitä on 
arvioitava ja analysoitava.

Kalevalan runoissa on pääaiheena Kalevalan kansan ja 
Pohjolan kansan välinen vastakohta ja taistelu.

Valoisan, päivänpaisteisen Kalevalan vastassa on pimeä, 
kylmä Pohjola, jota tavallisesti nimitetäänkin Pimentolak- 
si. Pohjola on peloittava julmurien pesäpaikka: sinne jou
tuessaan tuntee ihminen tulleensa »miesten syöjille sijoil
le». Pohjolan kartanolla

»Sata oli seivästä mäellä,
Tuhat pystössä pihalla,
Sa’oin päitä seipähissä.»
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Kalevalaisten keskuudessa on kunniassa työnteko ja 
uutteruus. Tämä on pantava merkille erittäin tärkeänä il
miönä, joka saattoi johtua vain heidän kollektiivisesta työ- 
yhteydestään sukujärjestelmän yhteiskunnassa. Pohjolais
ten keskuudessa työnteko ei näytä olleen arvossa. Pohjo
lan itsevaltias emäntä Louhi lausuu syvän halveksumisensa 
semmoisenkin taitosepon kuin Ilmarisen hikisen työn joh
dosta, herjaten häntä »vaahtiotsaksi».

Kalevalaiset ihailevat tietoa, taitoa, runoja, laulua, soit
toa ja kauneutta. Pohjola sitävastoin on pimentola henki- 
sessäkin suhteessa. Se on pahansuopain velhojen ja noitien 
pesä. Itse Louhi on häijyin ja vaarallisin velhotar. Hänen 
toimiaan ohjaavat pelkät itsekkäät pyyteet: kateus, ahneus 
ja  vallanhimo.

Kalevalan urhojen taistelu noita Louhen ja Pohjolan it
sekkäitä pyyteitä vastaan, kansansa yhteisonnen puolesta, 
esiintyy eepoksen tärkeimpänä aihepiirinä täysin selvästi 
vasta eepoksen loppupuolella, runoissa 39—49. Lemminkäi
sen yksinään tekemät retket Pohjolaan ovat itsessään uljaita 
taisteluretkiä, mutta niiden kuvauksissa ovat vielä etualal
la hänen henkilökohtaiset vaikuttimensa. Eepoksen keski
vaiheilla taas, missä Kalevalan pääsankarit esiintyvät kil
paa kosimassa Pohjolan ihanaa tytärtä, jonka Ilmarinen 
voittaa puolisokseen, tuntuu kuin syntyisi lopullinen rauha 
ja sovinto Pohjolan ja Kalevalan kesken. Päätaistelu Ka
levalan ja Pohjolan välillä on kuitenkin vasta edessä.

Pohjolan rikastumisen päälähteenä ja Louhen vallan 
aineellisena perustana on ihmemylly Sampo, joka jauhoi 
alati tuottaen:

»Jauhoi purnun puhtehessa 
Yhen purnun syötäviä,
Toisen jauhoi myötäviä,
Kolmannen kotipitoja.»

Sampo on Kalevalan miehen luoma, kuulun seppo Ilma
risen takoma. Pohjolan emäntä oli kerran, Väinämöisen 
hätätilaa hyväkseen käyttäen, kiristänyt tältä lupauksen 
lähettää Ilmarisen Pohjolaan takomaan Sampoa. Ilmari
sen käsissä olikin syntynyt semmoinen ihmeteos, jollais
ta ei tekijäkään pystynyt toista elämässään luomaan. 
Heti sen valmistuttua oli Louhi kätkenyt sen Pohjolan 
kivimäkeen vaaran vaskisen sisään, yhdeksän lukon 
taakse.
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Kalevalan urhot katsovat vääryydeksi, että Louhi pitää 
tätä kansan varallisuuden tärkeintä välinettä yksityisomis
tuksessaan. He lähtevät Pohjolaan ja vaativat Sammon 
»jakoa», niin että toinen puoli sen tuottamaa hyötyä tulisi 
Kalevalan kansan hyväksi — juuri kansan eikä yksityisten 
henkilöjen hyväksi. Louhi hylkää heidän vaatimuksensa 
vastaten ylimielisesti:

»Ei pyyssä kahen jakoa,
Oravassa miehen kolmen.
Hyvä on Sampuen hyrätä,
Kirjokannen kahnatelia 
Pohjolan kivimäessä,
Vaaran vaskisen sisässä.
Hyvä olla itseniki 
Sammon suuren haltijana.»

Louhi on jo kutsunut kokoon Pohjolan miehet miekkoi
neen, mutta Väinämöinen ottaa esille kanteleensa ja lumoa
valla soitollaan uuvuttaa Pohjolan väen syvään uneen. Sen 
jälkeen Kalevalan urhot kiskovat Sammon irti Pohjolan 
kivimäestä, vievät sen purteensa ja lähtevät kuljettamaan 
Kalevalan maille, sijoittaakseen jonkin terhenisen niemen 
päähän, missä se jauhaisi varallisuutta koko kansan on
neksi.

Mutta ennen kuin he ehtivät purjehtia omille mailleen, 
herää Louhi unesta, hätyyttää Pohjolan miehet aseisiin ja 
rientää ajamaan Sammon valtaajia takaa. Muututtuaan hir- 
musuuren kotkan muotoiseksi Louhi tavoittaa heidät me
rellä. Syntyy ankara taistelu, jonka tuoksinassa Sampo 
suistuu mereen ja  murtuu muruiksi. Louhi raivoissaan vai
keroi:

»Jo minulta valta vaipui,
Jo aleni arvioni:
Eloni meni merehen,
Sampo särkyi lainehisin.»

Väinämöinen kerää meren rannalta tuulen tuomia Sam
mon murusia toivossa, että niistä voi koitua kansalle jotain 
siunausta. Niin tapahtuikin. Kalevalan viljelykset rupeavat 
menestymään ja kansan hyvinvointi kohoamaan. Tämä he
rättää Louhen mustassa mielessä kiihkeää kateutta. Hän 
ryhtyy kataliin keinoihin »surmaksi su’un Kalevan.»

Ensin lähettää hän kauheita tarttuvia tauteja Kalevan
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kyliin, mutta Väinämöinen käy »kera tauin tappelohon» ja 
lopulta saa sairaat parannetuiksi. Sitten Louhi nostaa kor
vesta karhun raatelemaan Kalevan karjoja. Mutta Väinä
möinen ottaa Ilmarisen takoman keihään, samoaa metsään 
ja kaataa karhun. Louhi lopuksi ryöstää auringon ja kuun 
kätkien ne Pohjolan vuoreen, näännyttääkseen Kalevan 
kansan pimeyteen ja viluun. Vieläpä hän varastaa tulenkin 
Kalevalan pirteistä.

Alkaa sota valosta. Ensi työkseen Väinämöinen ja Ilma
rinen lähtevät etsimään tulikerää, joka salamana on va
lahtanut taivaalta, polttanut metsiä ja  tehnyt muuta yle
töntä tuhoa. Monien vaiheiden ja vaikeuksien perästä Väi
nämöinen saa tulikipunan kiinni koivun pahkaan ja kantaa 
sen Kalevalan pirtteihin valkean sytyttimeksi.

Väinämöinen rientää Pohjolaan taistelemaan auringon 
vapauttamiseksi. Siellä syntyy ottelu, jossa Väinämöinen lyö 
Pohjolan miekkamiehet. Hän löytää vuorenholvin, missä 
aurinko ja kuu ovat vankkojen ovien takana, mutta ei saa 
kourin salpoja auki, vaan palaa kotimailleen teettämään Il
marisella tarvittavia työkaluja, kuokkia, tuuria ja  avaimia.

Mutta eräänä päivänä Ilmarisen ollessa takomassa noita 
työkaluja Väinämöiselle ilmestyy Louhi harmaan haukan 
muodossa pajan ikkunan eteen ja alkaa kysellä, mitä seppo 
takoo. Ilmarinen vastaa takovansa Pohjolan akalle kaula- 
rengasta, »jolla kiinni kytketähän vaaran vankan liepehe- 
sen». Siitä Louhi säikähtää, hänen taistelutarmonsa on jo 
murtunut, ja hän lentää Pohjolaan päästämään päivän ja 
kuun kalliosta. Vieläpä hän kestää senkin nöyryytyksen, 
että itse tulee — tällä kertaa laupean kyyhkysen muodossa 
— ilmoittamaan Ilmariselle auringon ja kuun jo päässeen 
vapaiksi. Ne ilmestyvätkin jälleen entisille sijoilleen taivaan 
kannelle, paistamaan kansan iloksi ja onneksi.

Tähän päättyy Kalevalan ja Pohjolan taistelu, joka on 
perusrunkona eepoksen rakenteessa. Tämän rungon ympä
rille ovat punoutuneet Kalevalan muut aiheet ja episodit 
sekä koko sen rikas ideologinen sisältö.

6

Kalevalan sankarit eivät ole jumalia, vaan ihmisiä. 
Eepoksessa esiintyvät mytologiset olennot ja haltiat ovat 
vain utuisen epämääräisiä luonnonvoimain henkilöllisty-
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miä. Sitävastoin eepoksen sankarit ovat elämää uhoavia, 
täysverisiä yksilöitä. Tosin näiden sankarityyppien hah
motteluun on jäänyt aikain varrelta yhtä ja toista jälkeä 
myös mytologisesta perimätietoudesta ja maagillisista kä
sityksistä. Varsinkin Väinämöisen syntymän ja alkuvaihei
den kuvaus Kalevalan kahdessa ensimmäisessä runossa 
kajastaa mytologisen tarun ajattomalta tasolta. Vasta kol
mannesta runosta alkaen eepoksen esitys liikkuu vankem
min realistisella pohjalla.

Mutta joskin Kalevalan urhot ovat ihmisiä, eivät he ole 
tavallisia ihmisiä. Kansan runollinen luomiskyky, joka vuo
sisatojen kuluessa on hahmotellut nämä sankarityypit, on 
epäilemättä ottanut niihin kuvaavia piirteitä monista to
della eläneistä, meille tuntemattomista esikuvista. Mutta sa
malla on kansan mielikuvitus keskittänyt luomiinsa san
karikuviin semmoisen runsauden voimaa, taitoa ja toimin- 
tatehoa, jommoista todellisuudessa ei ole voinut olla ai
noallakaan esikuvalla. Jokaisessa heissä on jotain tavatonta, 
jota kansa on ihmetellyt ja ihaillut. Juuri siksi se onkin 
laulanut heistä ja heidän urotöistään kuolemattomia ru
nojaan.

Väinämöinen on kuulu runonlaulaja, josta tulee kansan
sa voittoisa johtaja taistelussa Pimentolaa vastaan.

Hän esiintyy runoissa työtaidoltaankin merkillisen mo
nipuolisena: kaskenkaatajana, metsämiehenä, kalanpyy- 
täjänä, kanteleen tekijänä, sairaiden parantajana, veneen- 
veistäjänä ja  tottuneena merenkulkijana. Mutta ennen kaik
kea hän on* »laulaja iän ikuinen», »rohkea runoja» ja soi
ton suurmestari.

Kilpalaulannassa, johon Väinämöisen on haastanut hä
nen mainettaan kadehtiva pohjolainen kerskuri Joukahai
nen, Väinämöisen laulu kaikuu niin valtavana, että sen voi
masta

»Järvet läikkyi, maa järisi.
Vuoret vaskiset vapisi,
Paaet vahvat paukahteli,
Kalliot kaheksi lenti,
Kivet rannoilla rakoili.»

Väinämöisen laulajamaine ei perustu ainoastaan laulu- 
taitoon ja runomuistin runsauteen, vaan myös tiedon syväl
lisyyteen. Kansan keskuudessa häntä pidetään »tietäjänä», 
joka näkee syvälle menneisyyteen ja kauas tulevaisuuteen.
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Kerrotaan ihmeitä hänen tekemistään tiedonhakuretkistä. 
Sanotaan hänen käyneen hakemassa »syntyjä syviä» am
moin kuolleen mahtipontisen »suuritieon» Antero Vipusen 
suusta, jonka hän oli pakottanut laulamaan julki ikivan
hat runonsa ja  loitsunsa.

Rikasvivahduksinen on Väinämöisen luonnekuvakin. 
Näem m e hänen meren aaltojen pahasti runtelemana itkevän 
heikkouttaan, mutta näemme myös myrskyn raivotessa sei
sovan purtensa perässä lujana kuin kallio. Näemme hänet 
milloin liiankin  herkästi viehättyneenä kosijana, milloin 
taas perin järkeviä ja  oikeamielisiä elämänohjeita kansalle 
opettavana auktoriteettina. Milloin hän on kanteleensa tun- 
nekylläisten sävelten vallassa, milloin taas miehekkäänä so
tasankarina rientämässä taisteluun.

Alati vireä aktiivisuus yhtyy Väinämöisessä hätäilemät- 
tömään harkitsevaisuuteen. Hän on viisauden perikuva. Kun 
runossa sanotaan, että hän on »vanha, vakaa», niin ilmei
sesti tarkoitetaan: kokenut ja luotettava. Hän on tarkkasil
mäinen ihmistuntija. Ei hän kenelle kyselijälle tahansa heti 
todellisia aikeitaan ilmaise, vaan saattaa aluksi, peitetty 
hymy silmäkulmassa, syöttää tälle pajun köyttä. Suureen 
tehtävään ryhtyessään Väinämöinen ennakolta varustau
tuu huolellisesti. Vaaran hetkellä hän toimii päättävästi ja 
rohkeasti. Ja silloin osoittautuu, että tämä vanha urho on 
iskuvoimat taankin ylivoimainen.

Hän on Kalevalan urhojen Sampo-retken suunnittelija 
ja johtaja. Hänen viisaudellaan ja urotöillään on ratkaise
va merkitys sekä tämän retken eri vaiheissa että kaikissa 
sitä seuraavissa taisteluissa Kalevalan kansan pelastami
seksi Louhen tuhotöiltä.

Väinämöinen poistuu näyttämöltä eepoksen viimeisen 
runon mukaan Marjatan (katolisen legendan Marian) pojan 
(puolukan marjasta siinneen Kristuslapsen) ilmestyttyä 
maailmaan. Kun Marjatan poika kastetaan »Karjalan ku- 
ninkahaksi, kaiken vallan vartijaksi», niin Väinämöinen 
suuttuu syvästi ja lähtee vaskisella venheellä yläilmoihin, 
jättäen »kansalle ilon ikuisen, laulut suuret lapsillensa».

Mutta mennessään hän ennustaa kerran vielä tulevansa 
takaisin:

»Annapas ajan kulua,
Päivän mennä, toisen tulla.
Taas minua tarvitahan,
Katsotahan, kaivatahan
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Ulien Sammon saattajaksi,
Ulien soiton suorijaksi,
Uuen kuun kulettajaksi.
Uuen päivän päästäjäksi,
Kun ei kuuta, aurinkoa 
Eikä ilmaista iloa.»

Ilmarinen on Kalevalan kuulu seppo, »takoja iän-ikui- 
nen». Hän on komea mies parhaassa iässään. Harvapuhei- 
nen, tyyni, vilpitön ja perin yksivakainen. Hidas toimimaan 
ja uutta tehtävää käsittämään, ellei kysymys ole sepän 
töistä.

Mutta pajassa hän on elementissään. Takoo päivät pääs
tään, usein pitkiksi ajoiksi unohtaen koko muun maailman. 
Takoo miekkoja, keihäitä, auroja, viikatteita, veitsiä, mitä 
tahansa, vieläpä tarvittaessa sormuksia ja muita naisten ko
ruja. Hän on todellinen taituriseppo, joka parhaita teok
siaan valaessaan ja takoessaan on ilmeisesti luomisinnon 
vallassa. Kerran valmisti hän kullasta ja hopeasta taiteel
lisen kuvapatsaankin, ihastuttavan neitosen, jota katselles
saan itsekin virkahti:

»Oisi tuo sorea neito,
Kun oisi sanallisena,
Mielellisnä, kielellisnä»

Ilmarisen suurin elämäntyö on Sammon taonta. Ennen 
kaikkea sen johdosta on Karjalan kansa vuosisatoja laula
nut seppo Ilmarisen kunniaa. Sen ohella on kerrottu runo- 
tarinoita myös Ilmarisen Pohjolassa suorittamista ansio- 
teoista, joilla hän voitti Pohjolan neidon puolisokseen: on 
kerrottu, miten hän kynti kyisen pellon, miten suisti Tuonen 
karhun ja miten hän raudasta takomansa tulikotkan avul
la sai pyydetyksi hirmuhauen Tuonelan joesta (19. runo).

Sammon valtausretkellä ja muulloinkin Ilmarinen on 
Väinämöisen lähimpänä uskollisena asetoverina. Hänellä 
ei ole johtajan ominaisuuksia, mutta hän on miehuullinen 
ja horjumaton soturi, puhumattakaan hänen korvaamat
tomasta arvostaan kalevalaisten verrattomana asemestarina.

Lemminkäinen on nuori huimapää taistelija. Nähtäväs
ti hänen lapsuudessaan äiti on häntä kovin hemmotellut, 
sillä hänestä on tullut huoleton ja huikentelevainen (»lie
to»). Juoksee liiaksi impien iloissa, kassapäiden karkelois
sa, mutta samalla hän on mainio hiihtäjä ja taitava kalvan
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käyttäjä sekä vaaroja pelkäämätön uskalikko, vieläpä vaa 
roja etsivä. Häneltä puuttuu kokonaan Väinämöisen harkit- 
sevaisuus ja  Ilmarisen vakavuus. Toisaalta hänellä on vil
kas äly ja huumorinlahja, jota Ilmarisella ei ole lainkaan. 
Hänen vikanaan on vaatimattomuuden puute, ylimielisyys 
ja kerskaile vaisuus.

Huolimatta Lemminkäisen luonteenvioista ja  heikkouk
sista kansa ilmeisesti suosii ja  ihailee häntä. Miksi? Siksi 
että hänellä on tulinen into milloin tahansa rynnätä Poh
jolan pimeitä voimia vastaan, luottaen taitoonsa ja säke
nöivään säiläänsä. Karjalan kansa on Lemminkäis-runois- 
saan luonut sangen omalaatuisen luonnekuvan ilakoivasta 
ja uljaasta taisteluinnon ja tappelutaidon edustajasta.

Mutta kansa ei suinkaan pidä viisautena Lemminkäisen 
alinomaista harkitsemattomuutta ja varomattomuutta, hä
nen kerskailuaan. Runo ei kylläkään suoranaisesti moiti 
häntä, vaan esittää hänen malttamattomien tekojensa su
rulliset seuraukset. Tämä onkin hänen käytöksensä terävää 
arvostelua.

Niinpä Lemminkäinen ensimmäisellä Pohjolanretkel- 
lään, lähtiessään Louhen kehotuksesta pyytämään »Tuone
lan joutsenta», menee suin päin hänelle viritettyyn surman- 
ansaan ja on vähällä menettää iäksi henkensä. Ainoastaan
hänen äitinsä äärimmäiset ponnistukset saavat hänet jälleen 
virkoamaan eloon. Lemminkäisen toisen retken seuraukse
na on Pohjolaisten suuri kostonhyökkäys ja hänen kotita
lonsa täydellinen hävitys. Kolmannelle retkelleen hän läh
tee nähtävästi kunnolla varustautumatta tulossa olevien 
pakkasten varalle, ja niin jäätyy merellä hänen veneensä 
jäihin; vähältä pitää, ettei hän itsekin jää sille tielleen. Sam- 
po-retkellä Lemminkäinen Pohjolasta palatessa ei pysy ve
neessä hiljaa, vaan Väinämöisen varoituksista huolimatta 
alkaa laulaa »karjahdella», niin että kurki rannalla säikäh
tää, lentää kirkuen Pohjolaan ja herättää Louhen lumouk
sesta. Tästä seuraa samporetkeläisten takaa-ajo. Tosin Lem
minkäinen sitten Louhen hyökätessä käyttää urheasti miek
kaansa, mutta siitä ei vahinko enää korjaannu. Kerskaile- 
vaisuudesta kansa rankaisee Lemminkäistä saattamalla hä
net usein koomilliseen asemaan.

Ylipäänsä Kalevala valelee Lemminkäisen vikoja ja 
heikkouksia leppeän huumorin suihkulla. Sillä kaikesta huo
limatta hän on »mies mitä parahin» Pohjolan konnia peh
mittämään.
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Erikoisasema eepoksessa on Kullervolla, Kalervon po
jalla, voimallisen kostaja-orjan tyypillä. Kullervon luonne
kuvassa yhtyy kovaosaisen nuorukaisen tunneherkkyys ka
pinoivaan voimaan ja vimmaan, vihan ja koston pyrkimyk
seen.

Kullervo on syntymästään asti isänsä veljen Untamon 
orjana. Untamo oli asemiestensä kanssa hävittänyt hänen 
vanhempainsa talon ja surmannut, kuten luultiin, kaikki 
hänen omaisensa (myöhemmin osoittautui kuitenkin, että 
Kullervon vanhemmat olivatkin päässeet pakenemaan kor
peen). Peläten Kullervosta kasvavan sukukostajan, katala 
Untamo tahtoi hänet jo lapsena surmata. Mutta se ei millään 
keinoin onnistunut. Kansa kertoili ihmeellisiä tarinoita orja- 
pojan pelastumisesta niin merestä kuin polttoroviolta ja hir
sipuustakin.

Ennen pitkää Kullervosta kasvoi ylen väkevä nuorukai
nen. Untamo luuli saavansa hänestä »sataisen orjan» (sadan 
vertaisen). Mutta Kullervo turmeli kaikki työt liian rajulla 
voimankäytöllä. Tällaisena uhmana ilmeni Kullervon pro
testi orjuutta vastaan. Untamo, päästäkseen eroon tukalas
ta orjasta, möi tämän Karjalaan seppo Ilmariselle.

Monien onnettomien seikkailujen jälkeen Kullervo lähti 
kostoretkelle Untamoa vastaan. Matkalla sai hän sanoman 
kotiväkensä kuolemasta. Hänen mieltään liikutti ainoastaan 
tieto äidin kuolemasta, mutta sekään sanoma ei saanut hän
tä kääntymään takaisin. Hän rynnisti eteenpäin, kunnes 
pääsi päämääräänsä ja hävitti Untamolan perinpohjin.

Nyt tunsi Kullervo täyttäneensä tehtävän, jonka välttä
mättömyys oli lapsuudesta asti kolkuttanut hänen tuntoaan. 
Mitäpä on hänellä enää elämässä tekemistä? Hän on nyt lo
pullisesti inhimillisen yhteiskunnan ulkopuolella. Hän 
on ypöyksin. Ainoa ihminen, joka häntä ymmärtäisi, olisi 
äiti. Mutta äitikin on nyt kuollut. Ainoa elävä olento, mikä 
hänen seuraansa on jäänyt, on Musti-koira. Ainoa paikka, 
mihin hänen tiensä nyt vie, on synkkä korpi. Siellä korven 
sydämessä Kullervo tempaa esiin terävän miekkansa, pai
naa sen perän maahan, ja lyhyt kolkko keskustelu Kuller
von ja hänen miekkansa välillä päättyy siihen, että hän 
syöksee rintansa miekkaan.

Niin päättyi Kullervon traagillinen kohtalo. Kansa ihaili 
hänen uhmaavaa voimaansa ja oikeutettua kostonvimmaan- 
sa. Mutta Kullervo oli vain kostaja-orja, ei vapaustaistelija. 
Ihmisyhteiskunnan varhaiskaudella, jolloin sukuyhteisöjär-
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jestelmän uumenissa syntyi patriarkaalinen orjuus, eivät 
sorretut vielä kyenneet tajuamaan, että heidän tavoittee
naan olisi pitänyt olla yhteinen taistelu sortajia vastaan. Ka
pinallisen orjatyypin kuvan luonut kansa ikään kuin oival
si, ettei yksinäinen kapinayritys yhteiskunnallista vääryyttä 
vastaan menesty.

7

Jos tahtoo tajuta Kalevalan todellisen hengen, on sitä 
lukiessa ennen kaikkea huomioitava, mihin aineellisen ja 
henkisen kulttuurin arvoihin eepos kohdistaa suurimman 
kiinnostuksen ja ihailun. Otamme lähtökohdaksi Kalevalan 
runojen suhtautumisen teknilliseen kulttuuriin.

Metallien ja varsinkin raudan valmistuksen oppiminen 
ja käytäntöön tuleminen oli aikanaan ihmiskunnan tär
keimpiä kulttuurisaavutuksia, jonka heijastus jätti syvät 
jäljet monien kansain mytologiaankin. Muinaisten kreikka
laisten jumaluustarustossa oli sepänammatin edustajana 
Hefaistos, heprealaisilla oli Tubalkain, roomalaisilla Vul- 
kan, skandinaaveilla Tor. Tällaisten mytologisten seppo- 
sankarien joukkoon kuuluu myös Ilmarinen, joka on

»...  taivoa takonut,
Ilman kantta kalkutellut,
Ei tunnu vasaran jälki 
Eikä pihtien pitämät».

Raudan synty-runossa on mytologinen aines jo aivan 
sivuasiana ja Ilmarinen esiintyy pajassaan todellisena sep
pänä ja valajana. Siinä kuvataan sangen kokemusperäises
ti, miten »rauta suosta sotkettihin» ja tuotiin pajaan, miten 
seppo tunki sen tuleen ahjonsa alle, miten hän lietsoi tulta 
ja sulatti raudan tahtaaksi, sitten tempasi sen tulesta alasi
melle sekä alkoi takoa kaikenlaisiksi teräskaluiksi. Runossa 
erotetaan kolme raudan päälajia: meltorauta, rääky- eli tak
kirauta ja  teräs. Erikoisesti keskitetään huomio raudan 
karkaisuprosessiin. Tässä on siis varsin realistinen kuvaus 
raudan valmistuksen teknologiasta.

Tämä seikka on ilmeisenä osoituksena siitä, että rauta- 
kulttuurilla oli Kalevalan runojen kukoistusaikana uutuu
den viehätys. Pronssikulttuurilla ei koskaan voinut olla sa
nottavaa käytännöllistä merkitystä Karjalan kansan esi-
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isäin elämässä. He olivat tosiasiassa siirtyneet kivikirveen 
käytöstä suoraan rautakirveen käyttöön. Tämä oli tavatto
man suuri edistysaskel, jonka kohottava vaikutus tuotanto
voimien kehitykseen tuntui alkukantaisen yhteiskunnan 
kaikkien jäsenten elämässä. Mutta monestakin syystä tämä 
teknillinen muutos tapahtui vasta paljon myöhemmin kuin 
muissa maissa. Sen vuoksi on täysin käsitettävissä, että Ka
levalan eepillisen runouden kukoistusaikoina Karjalan kan
salla oli vielä tuoreessa tajunnassa raudantuotannon sekä 
rautaisten työkalujen ja aseiden käytäntööntulemisen suun
naton yhteiskunnallinen merkitys.

Maksim Gorki on monessa yhteydessä kiinnittänyt eri
koista huomiota »alkukantaisten ihmisten vertauskuvalli
sen, hypoteettisen, mutta jo teknologisen ajattelun kau
konäköisyyteen», esittäen siitä valaisevia esimerkkejä mui
naisajan kansantietoudesta. Näihin esimerkkeihin sopii hy
vin Kalevalasta lisättäväksi sellaiset Ilmarisen työt kuin tu
lisen kotkan ja Sammon takominen.

Kalevalan kuvaus tulisen kotkan takomisesta herättää 
vaikutuksen, että kansan mielikuvitus siinä on pukenut ru
nolliseen muotoon ikäänkuin ennakkoaavistuksen lentoko
neen rakentamisesta. Siitä kerrotaan 19. runossa:

»Se on seppo Ilmarinen,
Takoja iän-ikuinen,
Takovi kokon tulisen,
Vaakalinnun valke’isen;
Kourat rauasta kuvasi,
Teräksestä temmottimet,
Suviksi venehen vieret.
Itse siiville yleni,
Selkähän sijoittelihe,
Kokon kynkkäluun nenille.»

Kun Ilmarinen sitten liitelee ilmassa laatimansa kotkan 
hartioilla, kuvataan tämän jättiläislinnun lentoa seuraa
vasti:

»Yksi siipi vettä viisti,
Toinen taivasta tapasi,
Kourat merta kuopaeli,
Nokka luotoja lotaisi.»

Ilmarisen takoma Sampo on Kalevalan kansan arvok-
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käin tavoite, se, josta päätaistelut käydään Kalevalan ja 
Pohjolan välillä.

Paljon on kirjoitettu oppineen näköistä arvailua kysy
myksestä, mitä Sampo oikeastaan merkitsee. Suomen taan
tumuksellisia oppineita ei ole tyydyttänyt Kalevalan runois
sa esiintyvä Sampo-käsite eikä Lönnrotin tulkinta siitä. Se 
on kaiketi tuntunut heistä liian materialistiselta ja ehkä 
myös liian progressiiviselta.

Saadakseen oikean Sampo-kuvan hävitetyksi kansan ta
junnasta nämä suomalaiset tutkijat ovat vuosikymmeniä et
sineet muiden seutujen turmeltuneista runojen toisinnoista 
tukea jos jonkinlaisille mytologisille ja mystillisille Sam
mon selityksille. Milloin se on tulkittu kointähdeksi tai tai
vaan patsaaksi, milloin taas sammakoksi, herrantemppelik- 
si tai n o ita ru m m u k si yms. Noilla liian viisailla selityksillä 
ei ole mitään yhteyttä siihen Sampo-kuvaan, mikä esite
tään Kalevalassa.

Lönnrot näki Sampo-kuvassa kaikkien elinkeinojen sym
bolin. Muinaiskansan kielessä ei vielä ollut syntynyt sel
laista yleiskäsitettä kuin »elinkeino» tai »tuotanto» ja vie
lä vähemmin käsitettä »tuotantokoneisto». Mutta alkukan
tainen kansa tiesi jo haaveilla tuotantotekniikan tulevista 
saavutuksista. Opittuaan kokemuksesta tuntemaan, kuin
ka suuresti työn tuotantoteho lisääntyi raudasta valmistet
tujen työkalujen avulla, kansa oli alkanut uskoa ja toivoa, 
että jokin mestariseppo voisi valmistaa vielä paljon ihmeel- 
lisempiäkin tuotantovälineitä. Kansan runollinen mielikuvi
tus ei ilmentänyt tätä uskoa ja toivoaan abstraktisena aja
tuksena, vaan konkreettisena* Sampo-kuvana.

Kalevalan runokertomuksen mukaan Ilmarinen valmisti 
Sammon näköjään aivan mitättömistä aineista, joilla kui
tenkin oli kuten Lönnrot on huomauttanut vertauskuvalli
nen merkitys: ne olivat metsästyksen, karjanhoidon ja 
maanviljelyksen antimien hitusia. Samanlainen vertausku
vallisuus uusiintuu Ilmarisen valaessa Sampoa: ensin il
mestyy ahjosta metsästyksen väline jousi, sitten kalastus- 
neuvo vene, jota seuraa karjanhoitoa edustava hieho ja sen 
jälkeen maanviljelyksen tärkein väline aura. Seppo Ilma
rinen ei kuitenkaan tyydy, ennen kuin hän saa ahjosta il
mestymään kirjokantisen Sammon, jossa olivat yhtyneinä 
kaikkien tuotantovälineiden eri edut.

Tämä merkillinen tuotantolaite kuvataan jonkinlaisen 
myllyn tai mylly-yhdistelmän tapaiseksi (siinä on jauho-,
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suola- ja  rahamylly). Mutta sitten kun Sampo meritaistelun 
kestäessä vierii mereen murskaantuen pieniksi muruiksi, 
muuttuvat sen murutkin jonkinlaisten tuotantoteknillisten 
apuaineiden vertauskuvaksi. Meren aallot ajavat Sammon 
muruja rannalle, mistä Väinämöinen ihastuksissaan kerää 
näitä arvokkaita tuotannon kohottamisaineita, toivottaen: 

»Tuost’ on siemenen sikiö,
Alku onnen ainiaisen,
Tuosta kyntö, tuosta kylvö,
Tuosta kasvu kaikenlainen!»

Sampo-kuvan olemus on Kalevalassa esitetty epäselväs
ti, mutta on huomioitava, ettei muinaisaikojen kansa osan
nut ilmentää toiveitaan loogillisesti kehittyneemmässä muo
dossa. Mutta merkillistä ei tässä suinkaan ole mikään Sam
mon »arvoituksellisuus», joka on vain vanhoillisten oppi
neiden konstruoima, vaan se todella hämmästyttävä tosi
asia, että aikana, jolloin kansalla ei ollut vielä tietoa mistään 
koneista, se jo runoili sellaisen tuotantokoneiston luomises
ta, joka tekisi mahdolliseksi ihmisen vapauttamisen ylen
määräisestä työn rasituksesta ja jonka avulla voitaisiin tuot
taa riittävästi mitä kansan hyvinvointia varten tarvitaan, 
»syötäviä, myötäviä» ja vieläpä »kotipitoja».

Kalevala on ylipäänsä suuressa määrin runoilua kansan 
tulevaisuudesta. Kalevalan sankarien, varsinkin Väinämöi
sen ja Ilmarisen hahmoihin on keskitetty kosolta kansan 
hyväksi toimivien miesten viisautta ja rohkeutta. Sitävas
toin Louhen ja muiden Pohjolaisten hahmoihin on koottu 
kielteisiä piirteitä, itsekkäitä pyyteitä. Taistelussaan Lou
hen kateutta, ahneutta ja vallanhimoa vastaan Kalevalan 
urhot kamppailevat kansan yhteisonnen puolesta, he pyrki
vät saattamaan koko kansan osalliseksi Sammon ihmeelli
sestä tuotantokyvystä. Kun Väinämöinen lähtölaulussaan 
ennustaa, että vielä on tuleva semmoinenkin aika, jolloin 
häntä tarvitaan ja kaivataan uuden Sammon saattajaksi, 
niin tässä on Sampo suorastaan tulevaisuuden tuotantotek
niikan ihannekuva, »alku onnen ainiaisen».

Tulevaisuuden onnen haaveista lauletaan myös runojak- 
sossa, jonka aiheena on »sota valosta». Muinaisten karja
laisten pohjoisilla asumaseuduilla aurinko usein jäi monik
si viikoiksi näkymättömiin. Tämä seikka, samoin kuin heil
le käsittämättömät auringon- ja kuunpimennyksetkin, saat
toivat herättää alkukantaisten ihmisten keskuudessa lap-
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sellisen ajatuksen pahoista voimista, jotka voivat ryöstää 
valonlähteen.

Mutta olipa tämän seikan laita niin tai näin, joka ta
pauksessa nykyajan lukija käsittää kysymyksessäolevien 
runojen sisällön vain vertauskuvalliseksi esitykseksi Kale
valan kansan, valon väen, taistelusta pimeyden voimia vas
taan.

Louhi on ryöstänyt auringon ei sitä varten, että Pohjo
laan tulisi enemmän valoa, vaan vaivuttaakseen Kalevan 
kansan pimeyteen, nälkään ja toivottomuuteen. Väinämöi
sen uljuus voittaa kuitenkin vihollisten juonet, ja aurinko 
ilmaantuu jälleen taivaankannelle.

Niistä eetillisistä arvoista, joita Kalevan kansa pitää kor
keassa kunniassa, on eepoksen monissa episodeissa erityi
sen ihastelun kohteena äidinrakkaus ja pojan kunnioitus 
äitiään kohtaan. Kalevalan eepillisistä runoista näkyy, että 
ylipäänsä naisella on arvossapidetty asema Karjalan alku
kantaisessa yhteiskunnassa. Erikoisen arvokas on Lemmin
käisen äidin kuvaus.

Lemminkäisen äiti on rajattoman äidinrakkauden hen
kilöitymä. Siitä hetkestä alkaen, jolloin hän aavistaa poi
kansa joutuneen hengenvaaraan (15. runo), hän rientää et
simään ja pelastamaan tätä »kultaista omenaansa». Hän 
etsii kaikki korven kolkat ja haravoi Tuonelan joen pohjat, 
kunnes lopulta löytää surmatun poikansa silvottuja ruu
miinosia. Hän itkee katkerasti ne nähdessään, mutta kiih
keän äidinrakkautensa vallassa ryhtyy niitä kokoamaan yh
teen, liittää »jäsenet jäsenihinsä, suonet suonten sortumi- 
hin», sanomattomalla hellyydellä voitelee elottoman poikan
sa haavoja, keskittäen kaikki henkensä voimat yhteen aino
aan toivoon: saada hänet virkoamaan henkiin...

Kuolleista virkoamisen ihmeellinen kuva on muinaisih- 
misen mielikuvan luomus, ja se onkin käsitettävä runoku
vaksi, jonka runollinen ajatus on kuvata äidinrakkauden 
voima niin valtavaksi, että se saattaa voittaa kuolemankin! 
Näin käsitettynä tämä runo, huolimatta fantastisen satumai
sesta muodostaan, aukenee meille korkeaksi äidinrakkau
den ylistyslauluksi.

Muinaisen Karjalan kansan elämänihanteista antaa Ka
levala sangen monipuolisen käsityksen, jota täydentävät 
sellaisetkin puhtauden, reippauden ja ruumiillisen kulttuu
rin viehätystä kuvailevat laulut kuin tunnelmalliset sauna- 
runot, purjehdusrunot ja loistava hiihtokuvaus (13. runos-
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sa). Mutta juuri ne runot, joissa kuvataan laulun ja soiton 
taiteellista vaikutusta, ovat Kalevalan runollisuuden huip
pukohtia. Väinämöisen ja Vipusen runonlaulannan kuvauk
sissa (3. ja 17. runossa) Kalevalan esitys kohoaa mahtavaan 
paatokseen. Lemminkäisen laulu Saaren impien ihastutta- 
miseksi (29. runossa) ilmentää laulun kauneutta.

Monien kansain vanhassa runoudessa on, kuten tunnet
tua, kertomuksia ihmesoittajista, jotka soitollaan hurmasi
vat koko luonnon. Mutta tuskin missään maailmassa on soi
ton taide vaikutuksesta luotu kauniimpia ja rikkaampia ru
noelmia kuin on Kalevalassa. Erikoinen onnellisuuden tun
ne valtaa kuulijat Väinämöisen soittoa kuunnellessaan. Tun
tuu kuin Väinämöinen olisi ennakoinut soiton vaikutusta 
kuulijoihinkin lausuessaan itkevälle koivulle, jonka rungos
ta hän hankkiutui veistämään kanteleen:

»Elä itke, puu vihanta,..
Vyöhyt valkea, valita,
Saat sinä olevan onnen,
Elon uuen armahamman,
Kohta itkenet ilosta,
Riemusta remahutellet.»

Väinämöisen soiton vaikutuksesta suru muuttuu iloksi ja 
ilo kasvaa sitten kuulijoissa niin ylitsevuotavaksi onnentun- 
teeksi, että se saa heidät puhkeamaan ilonkyyneliin. Lopuk
si Väinämöinen itsekin soittaessaan vuodattaa kirkkaita 
kyyneliä, jotka vierivät »rannalle meren sinisen, alle sel
vien vesien, päälle mustien murien». Sieltä sinisotka poimi 
takaisin Väinämöisen kyyneleet, ja silloin nähtiin, että ne 
olivat muuttuneet kaunoisiksi simpukkahelmiksi, tenhoa- 
vain sävelten kristallikiteytymiksi.

Edellä esitetyistä esimerkeistä käy luullakseni jo riittä
västi esiin, millaisen hengen läpitunkemaa on Kalevalan ru
nous. Toivotonta työtä on kenenkään väärentäjän yrittää 
tulkita Kalevalan kulttuurinjanoista humaanista edistyshen- 
keä viikinkihengeksi. Varsinaisten taistelukohtausten ku
vaukset ovat Kalevalassa toisinaan niin lyhyitä ja ylimalkai
sia, että herää vaikutus kuin olisivat Kalevalan runojen lau
lajat ehdoin tahdoin väitelleet kiinnittämästä huomiota 
taistelun ankaruuteen ja verisyyteen. Kalevalan sankarit 
osoittavat kyllä ihailtavaa miehuutta ja pelottomuutta, mut
ta ei koskaan julmuutta, eikä kukaan heistä yritäkään ryös
tää itselleen mitään kalleuksia tai omaisuutta. Koko Kale
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valan kansan taistelu suuntautuu itsekkäitä anastuspyytei
tä vastaan.

Määrätyssä mielessä voisi tosin sanoa, että Kalevalassa 
kuvattu alkukantaisen sukuyhteiskunnan voitolle pääsy 
taistelussa Pohjolan rosvopyyteitä vastaan, jotka jossain 
määrin vastasivat viikinkihenkeä, oli ristiriidassa historial
lisen kehityksen lakien kanssa. Alkukantaisen sukuyhteis
kunnan hajoaminen oli näet historiallinen välttämättömyys, 
joskin tämä hajoaminen tapahtui vaikutteista, jotka, kuten 
Engels kirjoitti, merkitsivät »suoranaista rappeutumista ja 
syntiinlankeemusta vanhan sukujärjestelmän yksinkertai
sesta moraalisesta korkeudesta». Uuden, niinsanotun »sivi
lisoidun» luokkayhteiskunnan saivat periä »mitä alhaisim
mat pyyteet: tunnoton ahneus, törkeä nautinnonhimo, li
kainen voitonhimo ja yhteisen omaisuuden ryöstö».*

Siis voisi sanoa, että tämä oli väliaikainen voitto. Mutta 
Kalevalan kansan parhaat toiveet ja ihanteet, jotka kuvas
tuvat sen eepillisissä sankarirunoissa Kalevalan kansan 
taistelusta Pimentolan voimia vastaan, olivat niin 
kauaskantavia, että nykyajan lukija voi nähdä niissä viit
tauksen, — ainakin epämääräisesti välkähtävän viittauksen, 
— inhimillisen yhteiskunnan etäiseen tulevaisuuteen.

Tämä Kalevalan kuvissa niin kirkkaasti heijastuva in
tomielinen pyrkimys eteenpäin, parempaan elämään ja  kor
keisiin päämääriin, ei voi olla meidänkään päivinämme ve
tämättä puoleensa inhimillisen edistyksen kannattajia.

8

Kysymys alkukantaisen ajattelun heijastumisesta Kale
valan runoissa ei tässä yhteydessä voi tulla koko laajuudes
saan käsittelyn alaiseksi. Kajoamme tähän kysymykseen 
ainoastaan sikäli kuin se on välttämätöntä tämän eepoksen 
eräiden ominaisuuksien ymmärtämiseksi.

Monet realistiset yksityiskohdat Kalevalan kuvauksissa 
osoittavat, että runojen sepittäjillä ja kehittäjillä on ollut 
pyrkimys totuudenmukaiseen, uskottavaan esitykseen. Mut
ta samalla Kalevalan tyylissä ja kielessä pistää silmään 
loogillisen ja abstraktisen ajattelun heikko kehitys. Tämä 
näkyy jo lukusanain epätarkasta käytöstä, kun joitakin esi-

* F. Engels. »Perheen, yksityisomistuksen ja valtion alkuperä».
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neitä sanotaan olleen esim. 6, mutta heti sen jälkeen ilmoi
tetaan niiden luku 9:ksi, tms. Jonkin ilmiön erikoista suu
ruutta ja aineen paljoutta kuvataan toisinaan aivan epäreaa- 
lisin liiennyksin. Paikoin sattuu myös, että samaa puuta 
sanotaan tammeksi ja kuuseksi, samaa lintua tiaiseksi ja 
kyntörastaaksi jne.

Kalevalan kieli on köyhää abstraktisista käsitteistä, mut
ta harvinaisen rikasta konkreettisista ilmaisuista ja kuvis
ta. Ei ainoastaan jokainen lause, vaan tavallisesti jokainen 
lauseenosakin esitetään säeparilla, jossa on kaksi parallel- 
lista- ilmaisua. Useimmiten kertosäe tuo mukanaan uuden 
vivahduksen tai aivan uuden kuvan. Täten Kalevalassa mil
tei jokainen ajatus tuodaan esiin asteettain, aivan kuin se 
vierisi nähtäviimme neljänä, viitenä, kuutena erivärisenä 
aaltona. Tästä johtuu alati vaihtuvien yksityiskuvain väri- 
rikkaus ja eloisuus, mikä usein yllättävästi syventää esityk
sen runollista tehoa.

Toiseksi pistää silmiin se seikka, että Kalevalassa on run
saasti sadunomaista mielikuvituksellisuutta.

Alkukantaisen yhteiskunnan runonlaulajat, jos kohta 
pyrkivätkin esittämään asioita uskottavasti, eivät kuiten<- 
kaan ottaneet varsinaisiksi aiheikseen ihmisten jokapäiväi
sen elämän vaiheita. He tahtoivat kertoa merkillisemmistä 
tapahtumista, sellaisista teoista ja saavutuksista, joihin pys
tyvät vain suuret sankarit. Tässä tarkoituksessa runonlau
lajat käyttivät aiheinaan kansan perimätietoudessa liikku
via tarinoita Väinämöisen, Ilmarisen, Lemminkäisen ja Kul
lervon ihmeteltävistä urotöistä. Alkukantaiset ihmiset, nii
hin luettuna myös runonlaulajat, eivät pystyneet läheskään 
niin kriitillisesti ja  tietoisesti kuin nykyajan ihminen teke
mään eroa todellisuuden ja  fantastisuuden välillä. Tieto ja 
kokemus, alkeellistenkin luonnonlakien tuntemus oli sil
loin vielä liian heikkoa pystyäkseen pidättämään mielikuvi
tusta lentämästä monasti kauaksi todellisuuden rajain ul
kopuolelle.

Tämä ei kuitenkaan merkitse, että Kalevalan fantastiset 
ja sadunmukaiset kuvaukset olisivat menettäneet runollisen 
arvonsa. Monien kansojen runoilijat ovat eri aikoina käyt
täneet hyväkseen samantapaisia fantastisia taruaiheita luo
den niiden pohjalla runoelmia, joilla on pysyväinen arvo.

Kalevalassa heijastuu muinaiselle kansalle ominainen' 
syvä usko sanan voimaan. Ihmiset eivät silloin vielä kyen
neet tajuamaan oikein kielen monimutkaista kehitysproses-
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siä, ennen tuntemattomien sanojen ja  sanaliittojen ilmaan
tumista kieleen ja selittivät tuon kaiken ihmeeksi. Voimak
kaimmin vaikutti kuulijoihin väkeviä mielenliikutuksia il
mentävä runonlaulajain kieli, joka laulua luotaessa oli aivan 
yllättävän tuoretta ja  väririkasta.

Kuulijat olivat aivankuin näkevinään runonlaulajan 
mielikuvituksen luomat kum m alliset esineet tai ilmiöt. Täs
tä oli enää vain yksi askel sellaiseen kuvitteluun, että enti
syyden mahtimiehet olivat muka pystyneet sanan voimalla 
»loihtimaan esiin» runoissa kerrottuja ihm eellisiä muutok
sia. Niin esim. Väinämöinen Pohjolassa sai laulamalla au- 
kanemaan sen kivilinnan portit, johon Sampo oli kät
ketty.

Tätä Kalevalassa esiintyvää uskoa laulun ja  sanan mah- 
tivaikutukseen ei kuitenkaan pidä liioitella. Paikoin näyttää 
itse Kalevalan runokin antavan lukijalle sensuuntaisen 
vihjeen, ettei kerrottuja ihmetekoja pidä aivan kirjaimelli
sesti käsitettämän. Niin esim. 10. runossa, jossa Väinämöi
nen lauloi kuusen oksalle kuun ja  Otavan ja  narrasi sitten 
Ilmarisen nousemaan puuhun niitä tavoittamaan, runo 
panee kuusen lausumaan ihmettelynsä Ilmarisen moisesta 
herkkäuskoisuudesta:

»Voipa miestä mieletöintä,
Äkkioutoa urosta!
Nousit, outo, oksilleni,
Lapsen-mieli latvallani 
Kuvakuun on nouantahan,
Valetfihtyen varahan!»

Ainoastaan Kalevalan runollisen sisällön ja vertausku
vallisen esityksen täydellinen ymmärtämättömyys on voinut 
tehdä mahdolliseksi sen, että eräät kansantieteen tutkijat 
ovat nähneet Kalevalassa pelkkää maagillisuuden, taikomi
sen ilmenemistä.

Kalevalan runoja on luettava niinkuin luetaan runoutta, 
jossa alkukantaisen ajattelun mukaiset runokuvat useinkin 
vain välillisesti ilmentävät runoelman olennaista suun
tausta. Kun esim. 41. runossa kerrotaan, että Väinämöisen 
soitto lumosi kaikki metsänpedot ja linnutkin, niin tokkopa 
voi katsoa tässä olevan kertomuksen taikomisesta. Sehän 
on vain kuva, joka ilmentää hänen soittonsa ihanuutta ja 
taiteellista tehoa. Lukiessamme taas eepoksen 33. runoa ei 
ole olennaista merkitystä sillä, uskommeko vai emmekö
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usko Kullervon kirouksen toteutuneen (hänen pairpenta- 
raainsa lehmäin muuttuneen pedoiksi, jotka sitten muka 
syöksyivät Sepon emännän kimppuun). Käsitämme näet 
helposti, ettei tuo maagillinen muutos ole suinkaan esitetty 
osoittamaan onnettoman orjapojan olleen jonkinlaisen ih
meteltävän taikurin, vaan kuvaamaan hänen katkeruutensa 
syvyyttä ja vihansa vimmaa. Alkukantaisten ihmisten usko 
sanan voimaan muodosti otollisen psykologisen maaperän 
runolauluviljelyn rehevälle kehitykselle. Mutta kieltämät
tä se samalla tarjosi pohjan myös loitsu-uskon kehityk
selle.

Eeposta kokoonpannessaan Lönnrot liitti kertovain ru
nojen joukkoon myös runsaasti itsenäisiä loitsurunoja. 
Mutta hän valitsi suuresta loitsupaljoudesta sellaiset, joilla 
oli hänen nähdäkseen jonkinlaista suurempaa tai pienem
pää runollista arvoa. Siis nämäkin Kalevalan ainekset on 
arvioitava runoutena eikä sekoitettava niitä kaikenmaail
man poppamiesten pomituksiin, joilla ei ole minkäänlaista 
runollista merkitystä.

Kalevalan yhteiskunnassa ei vielä ollut noitia ja velhoja, 
jotka eristyivät erikoiseksi uhripappien ryhmäksi sukuyh- 
teiskunnan hajoamisen jälkeen ja joista tuli rinnan sotilas- 
ylimystön kanssa hallitseva luokka. Olisi erheellistä pitää 
Väinämöistäkin noitana, sillä paremminkin hän on viisas 
vanhin, suvun johtaja. Toinen juttu ovat Pohjolan noidat 
ja velhot. Kalevalassa selitetään usein kaikenlaisten vahin
kojen ja onnettomuuksien johtuvan niistä loitsuista ja 
taioista, joita harjoitettiin pahanilkisessä Pimentolassa.

Eepoksesta näkyy, että Kalevalan kansan keskuudessa 
oli henkisenä vitsauksena noituuden pelko. Tällainen pelko 
oli tietysti taikauskoa sekin, mutta runoista näkyy, ettei 
Kalevalan kansa suinkaan pitänyt noituutta voittamatto
mana vaarana. Kansa pyrki siitä vapautumaan.

Kansa loi runoudessaan sellaiset sankarihahmot, joiden 
yhtenä pääominaisuutena oli se, etteivät he koskaan peljän 
neet noitia eivätkä velhoja. Juuri tätä pelottomuutta kansa 
erikoisesti ihaili ja  ylisti Väinämöisessä ja muissa Kaleva
lan urhoissa.

Kalevalaiset vetoavat usein työssään ja vaikeuksissaan 
epämääräisten haltiain ja mytologisten olentojen apuun. 
Tuntien heikkoutensa käsittämättömäni luonnonvoimien 
edessä, alkukantaiset ihmiset kuvittelivat näiden voimain 
olevan jonkinlaisia haamuolentoja, haltioita, joihin he koet-
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tivat vaikuttaa kehotuksillaan, pyynnöillään ja toisinaan 
myös uhkauksillaan.

Sellaisia haltioita mainitaan Kalevalassa esim. Tapio 
metsän isäntä ja Mielikki metsän emäntä, Vellamo veden 
emäntä ja Ahti aaltojen kuningas sekä »vallan pilvissä 
pitäjä» Ukko, jota nimitetään myös »ylijumalaksi». Kaikki 
Kalevalassa esiintyvät pakanalliset uskomukset ovat liian 
hämäräpiirteisiä ja liian passiivisia, jotta niitä voisi edes 
verrata muinaisten kreikkalaisten tai roomalaisten jumaliin. 
Kuvaavaa on myös, ettei Kalevalassa esiinny mitään uskon
nollista kulttia eikä kultin harjoittajia, ei esi-isäin palvon
taa eikä uskonnollisten kieltojen järjestelmää, ei fetisismiä 
eikä tavanomaisiksi tulleita taikaseremonioita (vain parissa 
kohden voi nähdä vihjauksen sellaisiin).

Kalevalan runous käyttää kuvaustavassaan viljalti ant- 
ropomorfismia, luonnon elävöittämistä ihmisominaisuuk- 
silla. Kalevalassa linnut ja kalat lausuvat ihmisille hyviä 
neuvoja, jänis kertoo surusanomia, aurinko, kuu ja täh
det keskustelevat, pursi itkee, tie ja koivu valittavat kovaa 
kohtaloaan, puut purevat, rauta vannoo valoja, miekka 
haastelee verenvuodatuksesta jne. Siis mitkä esineet tahan
sa voivat ilmaista ilonsa, surunsa ja aivoituksensa. Toisi
naan taas päinvastoin ihmisten tunteet kuvataan esineellis
tyneiksi.

Mutta valitettavasti Kalevalan kokoonpanoon on se
kaantunut myös joitakin sen yleisluonteelle vieraita myö- 
häissyntyisiä aineksia, kuten muutamia kymmeniä kristil- 
lisuskonnollisia säkeitä. Mahdollisesti Lönnrot halusi lie
ventää Suomen papiston vastustusta eepoksen julkaisemista 
ja levittämistä vastaan. Samoin hän lisäsi Väinämöisen 
käyntiä Manalassa esittävän 16. runon loppuun toisesta 
yhteydestä otetun kristillisvärisen helvettikuvauksen, joka 
kokonaan eroaa samassa runossa aikaisemmin esitetystä 
pakanallisesta Manala-kuvauksesta.

Tällaiset myöhemmät lisäkkeet, joita Kalevalassa ei ole 
paljon, on lukijan helppo erottaa. Ne ovat eepoksen epä- 
sointuja. Ainoastaan kirkollismieliset tutkijat ovat voineet 
tulkita Kalevalan sisällön uskonnollisten ennakkoluulojen 
mukaiseksi. K. Krohnin tendenssimäisen tulkinnan omak
sui aikoinaan täysin kritiikittömästi prof. D. Bubrich joh- 
dantokirjoituksessaan v. 1933 julkaistuun Kalevalan venä
jänkieliseen laitokseen, jossa hän mm. väitti, että Kalevalan 
runot muka ovat »katolisuuden hengen läpitunkemia» ja
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että »katolisuus olisi juuri se ympäristö, jossa Kalevalan 
runot saavuttivat suurimman kehityksensä». Myöhemmin 
prof. Bubrichkin ilmoitti tulleensa vakuuttuneeksi silloin 
esittämänsä kannan virheellisyydestä.

Kristinopin historiallineh merkitys on siinä, että se on 
vallassaolevien luokkien etuja palvelevaa ideologiaa. Kirkko 
on satoja vuosia opettanut kansaa maallisen elämän hal
pana pitämiseen, jumalan pelkoon ja perkeleen pelkoon, 
nöyrään alistuvaisuuteen rikkaiden vallan edessä.

Kalevalan runous on vapaata tuosta luokkayhteiskun
nan kasvattamasta ja tyrkyttämästä orjamaisuuden hen
gestä. Alkukantaisen sukuyhteiskunnan elinehtojen ja 
maailmankäsityksen puutteellisuudesta huolimatta oli kan
salla eteenpäinpyrkiväin ihmisten elämäntäyteinen ja valoi
saan tulevaisuuteen luottava katsomus.

9

Kalevala ei ole vain menneisyyden muistomerkki maail
man kirjallisuudessa. Sen vaikutus voi epäilemättä yhä 
vielä rikastuttaa edistyksellistä kulttuuria.

Maksim Gorki kiinnitti monessa yhteydessä huomiota 
Kalevalan rikkaaseen sisältöön ja  runollisuuteen. Hän piti 
sosialistisen kulttuurin ja  eritoten nykyajan runouden ke
hitykselle hyödyllisenä tarkkaavaista tutustumista vanhaan 
kansanrunouteen, sen sisäisten pyrkimysperäin oikein oival
tamista.

Kalevalaa tutkiessaan voi nykyajan lukija arvostaa kar- 
jalais-suomalaisen kansan muinaisten esivanhempain opti
mismin, kun ne suurissa vaikeuksissa ja hengenvaaroissa 
karun ja tylyn luonnon keskellä, kamppailussa lukuisia 
vihollisia vastaan ilmaisivat suurenmoisissa runoissaan toi
veensa lopullisesta voitosta pimeyden voimien yli.

Alkukantaisen yhteiskunnan heikkous oli sen tuotanto- 
voimain alkeellisessa kehittymättömyydessä, sen aineellisen 
perustan rajoittuneisuudessa. Mutta silloisen yhteiskunnan 
voiman lähteenä oli sukuyhteisöön kuuluvien ihmisten yh
teistyö. Tästä lähteestä ammensi alkukantaisen kansan 
runouskin elinvoimansa. Kun sitten yhteiskunnallinen ke
hitys kulki historiallista kierrerataansa läpi kaikkien luok
kayhteiskunnan ristiriitojen ja kohosi Neuvostomaassamme 
aivan uudelle, kollektiivisen yhteiskuntajärjestyksen kor-
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keimmalle asteelle, niin silloin avautui ihmisten aineellisten 
ja kulttuurillisten tarpeiden tyydyttämiselle sellaiset arvaa
mattomat mahdollisuudet, joista alkukantaisen yhteisön 
runonlaulajat eivät tietenkään voineet uneksiakaan.

Kalevala. (Karjalais-suomalainen 
kansaneepos)
Karjalan ASNT:n Valtion 
Kustannusliike, Petroskoi 1956



PUHE NKPrn YLIMÄÄRÄISESSÄ 
XXI EDUSTAJAKOKOUKSESSA

3. helm ikuuta 1959

Toverit edustajat! Sosialismin historiassa koittaa nyt 
nähtävästi aikakausi, jolloin kaikki tähän yhteiskuntajär
jestelmään sisältyvät mahdollisuudet saavuttavat nopeim
man kehitysvauhtinsa. Sosialistinen tuotantotapa osoittaa 
ja tulee erittäin selvästi ja  vakuuttavasti osoittamaan kan
soille valtavan etevämmyytensä kapitalistiseen järjestel
mään verrattuna.

Tässä suuressa asiassa kuuluu järjestäjän ja johtajan 
osa maineikkaalle kommunistiselle puolueellemme. Jotta 
puolueemme voisi suorittaa menestyksellisesti historiallisen 
osansa, XXI edustajakokouksen tulee määritellä oikein 
puolueen ja neuvostovaltion tärkeimmät edessä olevat teh; 
tävät, osoittaa selvästi puolueen päälinja, joka vastaa maan 
kehityksen ajankohtaisia vaatimuksia ja nykyistä kansain
välistä tilannetta.

Me, kaikki edustajakokouksen osanottajat, tunnemme 
syvää tyydytystä: meitä innostaa 'tietoisuus siitä, että 
XXI edustajakokous viitoittaa puolueelle nimenomaan sen 
poliittisen linjan, joka vastaa täydellisesti edessä olevan 
historiallisen kauden vaatimuksia, että edustajakokous vah
vistaa sellaisen kommunistisen rakennustyön ohjelman, 
joka antaa puolueelle parhaan mahdollisuuden mobilisoida 
monimiljoonaisten työtätekevien joukkojen voimat suuriin 
urotekoihin.

Kommunistisen rakennustyön valtavassa ohjelmassa on 
kaksi yleistä varsin tärkeää piirrettä, joita haluaisin eri* 
koisesti korostaa.

Ensinnäkin nykyään on poikkeuksellisen tärkeää, että
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tämän ohjelman kaikkien taloudellisten tehtävien läpikäy
vänä henkenä on voimakas pyrkimys saada aikaan sosialis
tisten tuotantovoimien valtava nousu koko maan sähköis
tämisen ja myrskyisästi kehittyvän Uuden tekniikan poh
jalta. Se tekee mahdolliseksi kohottaa suuresti työn tuotta
vuutta, päästä raskaasta lihasvoimin suoritettavasta työstä, 
lyhentää huomattavasti työpäivää ja työviikkoa ja kohottaa 
työtätekevien hyvinvointia.

Toinen 7-vuotissuunnitelman tärkeä piirre on se, että 
tämä suunnitelma ja sitä seuraava pitkän tähtäimen suun
nitelma asettavat ja ratkaisevat historiallisen tehtävän, 
voiton saavuttamisen sosialistisen tuotannon ja  kehitty
neimpien kapitalististen maiden tuotannon välisessä suu
ressa taloudellisessa kilpailussa.

Tätä suurta kysymystä kahden järjestelmän taloudelli
sesta kilpailusta ja  sosialististen maiden voiton näköaloista 
tässä kilpailussa on jo valaistu laajasti sekä selostuksessa 
että keskustelussa. Haluaisin valaista lyhyesti vain kysy
myksen sitä puolta, joka koskee nykyaikaisen kapitalismin 
taloudellisia vaikeuksia sen ja meidän välisessä kilpailussa.

On tunnettua, että tieteen uusimmat saavutukset ovat 
avanneet tien tekniikan ennen näkemättömälle edistykselle 
tuotannon alalla. Tämä on yleismaailmallinen ilmiö. Sen 
vuoksi joku saattaa kysyä: eikö Yhdysvalloilla tai muilla 
monopolistisen kapitalismin mailla ole samoja uuden tek
niikan soveltamisen mahdollisuuksia kuin sosialisminkin 
mailla? Kyllä, niillä on samat mahdollisuudet, ellei oteta 
huomioon asian sosiaalista ja taloudellista puolta. Koko 
asia on kuitenkin siinä, että juuri tämä puoli synnyttää 
suurimmat teknistä kehitystä haittaavat esteet kapitalismin 
vallitessa.

On tunnettua, että »kapitalismi, joka on keskittänyt rik
kaudet toiseen ja köyhyyden toiseen kohtioon, on jo kauan 
kamppaillut menestyksettä ylituotanto-ongelman parissa. 
Työtätekevien alhainen kulutustaso luo kysynnälle ahtaat 
rajat, joiden yli ei edes porvarillisten liikemiesten tavaton 
oveluuskaan auta pääsemään.

Näissä olosuhteissa tekninen edistys on tavallisesti es
teenä tuotantotehon täydelliselle hyväksikäytölle. Esim. 
USA:ssa käytettiin viime vuoden elokuussa koko teollisuu
den tuotantotehosta vain 70%, rauta- ja terästeollisuuden 
tuotantotehosta 60% ja  työstökoneteollisuuden tehosta 
vain 25%.
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Mistä nämä numerot puhuvat? Siitä, että nykyinen ka
pitalismi on verrattain vähän kiinnostunut uusimman tuo
tantotekniikan käytöstä.

Kapitalistisia monopoliyhtymiä ei olekaan perustettu 
lisäämään tuotteiden määrää, vaan turvaamaan ennen 
muuta korkeat hinnat ja korkeat voitot. Uuden tekniikan 
laaja käytäntöönotto on mahdollista vain erillisissä yrityk
sissä ja erillisillä tuotantoaloilla. Kilpailu pakottaa monopo- 
liyhtymät siihen. Mutta kapitalismi ei voi soveltaa laajasti 
tuotannon automatisointia, sillä se johtaa tavaramäärän 
lisääntymiseen. Se lisää työttömyyttä ja samalla aiheuttaa 
väistämättömästi kysynnän jatkuvaa vähenemistä. Tämä 
merkitsee, että menekkimahdollisuudet kapitalististen yri
tysten laajan automatisoinnin oloissa sulavat kuin molem
mista päistä sytytetty kynttilä.

Näin ollen uuden tekniikan nopea kehitys saa kapita
lismin vallitessa verrattomasti vähemmän liikkuma-alaa 
kuin sosialismin vallitessa. Sosialistisen tuotannon tarkoi
tuksena ei ole voiton saanti, vaan yhteiskunnan kaikkien 
jäsenten tarpeiden mahdollisimman täydellinen tyydyttä
minen. On selvää, että se ei koskaan joudu tekemisiin sel
laisten ongelmien kanssa kuin ovat työttömyys, liikatuotan- 
topula ja joukkojen riittämättömästä kulutuksesta johtuva 
menekkimarkkinoiden supistuminen.

Tänään on erittäin silminnähtävää, miten pätemättö
miksi ovat osoittautuneet porvarillisten ja revisionistis-re- 
formististen »teoreetikkojen» väitteet, että nykyinen kapita
lismi on muka astunut jonkinlaiseen »kriisittömään kehi
tysvaiheeseen». Valtiomonopolistisen kapitalismin kasvu, 
vaikka se onkin saanut aikaan joitakin muutoksia pulien 
jaksoittaisuudessa, ei suinkaan ole vapauttanut kapitalis
mia pulien aiheuttamista kouristuksista. Merkittävimpiä 
näistä muutoksista on ensiksikin se, että talouspulia esiin
tyy yhä tiheämmin, ja toiseksi se, että niitä ei seuraa, kuten 
aikaisemmin, tuotannon voimakas nousu.

Samalla joukkotyöttömyys muuttuu yhä kroonisem- 
maksi. Yhdysvalloissa näkyy havainnollisesti, että viralli
sesti rekisteröityjen työttömien lukumäärä lisääntyy jyr
kästi jokaisen pulaluöntdisen laskuvaiheen aikana. Niinpä 
se lisääntyi vuonna 1949 edelliseen vuoteen verraten 
1331000 henkilöllä, vuonna 1954 1 628000:11a ja vuoden 
1958 heinäkuussa vuoden 1957 keskimääräiseen lukuun 
verraten se lisääntyi 2 358 000 henkilöllä.
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Tämän ohessa kärjistyvät myös luokkaristiriidat kapi
talistisissa maissa. Tätä ei nykyisin voi salata edes porva
rillinen lehdistö. Työväenjoukkojen taisteluhenkisiä mieli
aloja ilmenee nykyisin niissäkin maissa, jotka vielä aivan 
äskettäin olivat sosiaalisten olojensa puolesta imperialis
teilla erikoisen hyvissä kirjoissa; Etteivät sanani olisi 
perusteettomia, katson tarpeelliseksi vedota länsisaksalai- 
sen porvarillisen viikkolehden »Miinchner Illustrierten» 
reportaasiin Ruhrin alueen kaivostyöläisten vasemmistolais- 
tumisesta. »Ruhrilla on levotonta», kertoo lehden kirjeen
vaihtaja, »Ruhrilla kasvaa pelko, Ruhrilla kytee vaarallinen 
kipinä: jos se leimahtaa, tapahtuu räjähdys. Sen jyry 
vyöryy yli koko Saksan.» Ruhrin kaivostyöläiset elivät 
aikaisemmin hiukan paremmin kuin muut Länsi-Saksan 
työläiset. Nyt kaivostyöläinen »syö leipää ilman voita», 
sanoo kirjoittaja. »Voi on otettu häneltä pois. Kaivostyö
läiset huutelivat minulle vaimentaen koneiden jyskeen: 
’0n  kohotettava punainen lippu!’ Sellaisia ääniä kuulin 
usein».

Toverit! Neuvostoliiton taloudelliset menestykset ovat 
vaikuttaneet aikaisemminkin suuresti kansainväliseen tilan
teeseen, lujittaneet rauhan ja edistyksen voimia. 7-vuotis- 
suunnitelman toteuttamisella on tässä mielessä oleva eri
koisen tärkeitä seurauksia.

Sosialistisen leirin maiden taloudelliset voimavarat kas
vavat siinä määrin, että hyökkäys näitä maita vastaan käy 
imperialisteille ilmeisen toivottomaksi. Sotaa vastustavien 
kansojen perheeseen yhtyy näinä vuosina varmasti uusia 
maita, jotka vapautuvat imperialistisesta orjuudesta ja saa
vat mahdollisuuden määrätä itse politiikastaan. Rauhaa 
rakastavat voimat vahvistuvat kapitalistisissakin valtioissa.

Sen tuloksena luodaan reaaliset mahdollisuudet sodan 
poistamiselle kansainvälisten kysymysten ratkaisukeinona. 
Jokainen neuvostoihminen sanoo, että sellaisen suuren 
asian hyväksi kannattaa toden totta tehdä työtä.

Niin kauan kuin imperialismi säilyy, on tietenkin ole
massa myös vakava sodan vaara. Se vaatii alituista valp
pautta ja rauhan lujittamiseksi käytävän taistelun tehosta
mista. Suurena kannustimena kaikille niille, jotka käyvät 
tätä taistelua, on 7-vuotissuunnitelmamme täyttäminen.

Voidaan olettaa, että sosialismin taloudellisen mahdin 
kasvu vahvistaa myös niiden järkevästi ajattelevien porva
rillisten toimihenkilöiden asennetta, jotka näkevät Lännen
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nykyisen hyökkäyssuuntauksen vaaran ja esiintyvät kah
den järjestelmän rauhanomaisen rinnakkainelon puolesta.

Sosialistisen talouden kukoistuksella on suuri merkitys 
myös työväenliikkeen toiminnan yhtenäisyyden saavutta
miseksi taistelussa rauhan puolesta. Maamme kommunisti
sen rakennustyön menestykset edistävät monien sosialistien 
järkiintymistä länsimaissa ja kommunisminvastaisten suo
musten putoamista heidän silmistään. Kaikkien maiden 
kommunistiset puolueet tulevat pyrkimään sitkeästi ja 
kärsivällisesti toiminnan yhtenäisyyteen sosialistien kanssa. 
Olemme varmoja, että loppujen lopuksi löydämme yhteisen 
kielen heidän kanssaan.

On ymmärrettävää, että tarkoitan tällä vilpittömiä so
sialisteja enkä niitä politikoitsijoita, joiden koko »sosialis
mi» ilmenee pelkästään kommunistien vainoamisena. Entä 
mitä tekemistä rauhan ja sosialismin asian kanssa on 
esim. sellaisella, luvalla sanoen, »sosialistilla» kuin on 
belgialainen kommunismin ammattivastustaja Spaak? 
Kuten tunnettua tällä herralla on korkea virka aggressiivi
sessa Atlantin liitossa. Hän ajattelee ja puhuu täsmälleen 
samoin kuin ne amerikkalaiset ja entiset hitleriläiset ken
raalit, jotka määräävät sävyn NATOissa. Meitä se ei ihme
tytä. Eihän hra Spaakilla enää pitkään aikaan ole ollut 
mitään yhteistä työläisten ja talonpoikien kanssa. Sen 
sijaan hän on jo monta vuotta pitänyt teerenpeliä huomat
tujen imperialististen toimihenkilöiden, kenraalien ja taan
tumuksellisten senaattorien kanssa. Heiltä tämä »sosialisti» 
nähtävästi saakin aatteensa. Englantilainen sananlasku ei 
suotta väitä: »Joka menee nukkumaan koirien kanssa jou
tuu vaaraan, että on ylösnoustessaan itsekin kirpuissa.»

7-vuotissuunnitelman kansainvälinen merkitys ei ole 
vain siinä, että se edistää rauhanasian voittoa. Tämän suun
nitelman toteuttaminen on epäilemättä suuri panos myös 
siirtomaiden ja vajaakehittyneiden maiden kansojen taiste
luun vapauden puolesta, taloudellisen, sosiaalisen ja sivis
tyksellisen edistyksen puolesta.

Onhan tunnettua, että kolonialismilla on ollut paitsi 
sotilaallis-poliittinen myös taloudellinen perusta. Sellaisena 
perustana on ollut kehittyneimpien kapitalististen suurval
tain väkivalloin pystyttämä yksinoikeus teollisuustuottei
den toimituksiin siirtomaihin, niiden luonnonrikkauksiin, 
tuotannon suunnan määrittelyyn sekä tuotteiden vientiin 
näistä maista.
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Talouden menestyksellinen kehittyminen sosialismin 
maissa samoin kuin teollisuuden kasvu siirtomaaikeestä 
vapautuneissa kehitysmaissa muuttavat perinpohjaisesti 
sitä äärimmäisen epäoikeudenmukaista kansainvälistä 
»työnjakoa», joka antoi kapitalistisille monopoleille mah
dollisuuden riistää petomaisesti koko maailmaa.

Sorrettujen kansojen kansallinen vapaustaistelu käy 
yhä laajemmaksi eikä se pääty ennen kuin viimeisenkin 
siirtomaan kansa on murtanut imperialismin kahleet.

Päätelkää itse: jokin aika sitten kansallinen vapaus
taistelu riehui pääasiassa Aasian maissa. Sitten se levisi 
Afrikkaan. Tällä mantereella ei jää pian paikkaa, jossa 
kansa ei taistelisi vapautensa puolesta. Algerian kansa tais
telee miehuullisesti kolonialisteja vastaan huolimatta veri
uhreistaan. Vapaustaistelun lippu on kohotettu jopa Belgian 
Kongossakin, jota imperialistit pitivät vielä äskettäin to
dellisena »luvattuna maana».

Kansallinen vapausliike kehittyy yhä laajemmaksi myös 
Latinalaisen Amerikan maissa. Tuorein esimerkki siitä 
on kansankapinan menestys Kuubassa, aivan Yhdysval
tojen nenän alla. Tämän sokerintuotannostaan kuuluisan 
saaren vapauttarakastava, rohkea kansa pakotti ma
keasta pitävät ahneet amerikkalaiset nielemään karvaan 
pillerin.

Imperialistit tahtoisivat asevoimin pysäyttää sorrettujen 
kansojen kansallisen vapausliikkeen, mutta sosialismin his
toriallisten voittojen tuloksena muodostuneissa uusissa olo
suhteissa se on mahdotonta.

On yleisesti tunnettua, että Neuvostoliitto on arvovallal
laan tämän tästä pakottanut imperialistit luopumaan hyök
käyksistä pienten kansojen vapautta vastaan. Se on onnis
tunut eräissä tapauksissa silloinkin, kun imperialistit ovat 
jo ryhtyneet sotatoimiin.

Eikö rauhantaistelumme saanut heitä lopettamaan so
dan Koreassa? Sai.

Eikö Neuvostoliitto yhdessä kansan Kiinan ja muiden 
sosialistisen leirin maiden kanssa pakottanut Englantia ja 
Ranskaa luopumaan sodasta, jonka ne olivat aloittaneet 
Egyptiä vastaan? Pakotti.

Kaikki tämä on epäilemättä todistuksena Neuvostoliiton 
ja sosialistisen leirin kansainvälisen arvovallan valtavas
ta kasvusta. Tähän neuvostovaltion kasvaneeseen kansain
väliseen arvovaltaan on kantanut kortensa jokainen neu-
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vostotyöläinen, jokainen kolhoosilainen ja jokainen hen
kisen työn tekijä.

Tavallinen neuvostoihminen, joka tekee rehellisesti ja 
uhrautuvaisesti työtä, antaa tietonsa ja voimansa yhteiskun
nan kukoistuksen ja kommunismin lähenemisen hyväksi, 
voi näin ollen täysin oikeutetusti pitää itseään henkilönä, 
joka vaikuttaa työllään aktiivisesti kansainvälisiin tapahtu
miin ja ihmiskunnan kohtaloihin. Muistakoon jokainen neu- 
vostouurastaja tämän. Selittäkööt propaganda- ja valis- 
tustyöntekijämme tämän hyvin kaikille työtätekeville.

Neuvostoliitto ja muut sosialistiset maat ovat Aasian 
ja Afrikan nuorten valtioiden pyyteettömiä sekä auttamaan 
pystyviä ystäviä.

Sosialismin historiassa oli tosin vaihe, jolloin sillä kai
kesta hyvästä halustaan huolimatta ei yksinkertaisesti ol
lut millä auttaa. Nyt sellainen aika on takanapäin. Tultuam
me rikkaammiksi emme silti ole tulleet saitureiksi, kuten 
elämässä usein tapahtuu.

Seitsemän vuoden kuluttua olemme vielä rikkaampia. Se 
ei kuitenkaan merkitse vain sitä, että me itse alamme elää 
paremmin. Paremmaksi tulee myös ystäviemme elämä.

Sosialismin kohtalot ovat yleensä läheisesti sidotut kaik
kien imperialismin sortamien kansojen kohtaloihin ja ennen 
muuta kansojen, jotka käyvät sankarillista taistelua kolo
nialisteja vastaan.

Jo se tosiasia, että sosialismi on olemassa, vaikuttaa 
myönteisesti kansallisen vapausliikkeen kehittymiseen. So
sialististen maiden esimerkki osoittaa sorretuille kansoille, 
että ne voivat omin voimin poistaa vuosisataisen takapajui
suutensa ja edistyä nopeasti ja kaikinpuolisesti. Sosialis
min menestykset luovat sitä paitsi maailmassa sellaisen ti
lanteen, jonka vallitessa imperialistit eivät enää voi yhtä 
helposti ja rankaisematta kuin aikaisemmin tehdä rikok
siaan.

Toverit edustajat! Sallikaa vielä palata kysymykseen 
puolueemme päälinjasta. Tutustuessamme huolellisesti tee
seissä ja selostuksessa asetettuihin tehtäviin voimme hel
posti huomata niissä useita tärkeitä erikoisuuksia.

Ensiksi kaikki nämä tehtävät juontuvat välittömästi neu
vostokansan jokapäiväisen elämän käytännöllisistä tarpeis
ta. Tämä on erittäin tärkeää sen vuoksi, että vain sellaiset 
tehtävät ja tunnukset pystyvät saamaan monimiljoonaiset 
joukot liikkeelle. Toiseksi näiden tehtävien täyttäminen vai
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kuttaa suuresti tapahtumien kulkuun maailman areenalla. 
Edelleen lähimpien tehtävien ratkaisemista edellyttävät 
suunnitelmamme tähtäävät myös kauas tulevaisuuteen. Ne 
ovat pitkän tähtäimen tehtäviä. Vastaten lähimmän ajan 
tavoitteita ne valmistelevat samalla siirtymistä seuraavaan 
vaiheeseen. 7-vuotissuunnitelman täyttäminen muodostuu 
tärkeäksi, mutta ei viimeiseksi vaiheeksi sosialismin ja  ka
pitalismin taloudellisessa kilpailussa ja kommunismin ra
kentamisessa.

Näin ollen 7-vuotissuunnitelmamme ja  seuraavaa kehi
tysvaihetta varten laadittu pitkän tähtäimen suunnitelma 
ovat poliittisessa suhteessa ikään kuin monivaiheisia ra
ketteja, jotka vievät sosialistisen maamme varmasti kom
munismin kiertoradalle!

Puolueemme päälinja rakentuu marxismin-leninismin 
graniittiperustalle ja edellyttää johdonmukaista periaatteel
lista taistelua revisionismia ja kaikkinaista opportunismia 
vastaan.

Puolueen päälinja edellyttää samalla johdonmukaista 
Leninin teorian puolustamista dogmatismilta. Ei ole syytä 
salata, että yhteiskuntatieteiden alalla suoritettavaa pro
pagandistista, tieteellistä ja opetustyötä rasittaa meillä toi
sinaan vielä dogmaattinen painolasti. Hedelmätön dogma
tismi syntyy usein haluttomuudesta ajatella ja tutkia itse
näisesti todellisuuden uusia ilmiöitä. Ajattelun laiskuus on 
se höyhenpatja, jolla dogmatismi lekottelee. Niiden, joita 
tämä tauti vaivaa, on pyrittävä mahdollisimman nopeasti 
vapautumaan siitä ja käsittämään lopultakin, että sellainen 
on puolueen tahto.

Te tiedätte, toverit, että puolueemme on jo kauan kai
vannut uutta ohjelmaa, koska entinen monta vuotta sitten 
laadittu ja hyväksytty ohjelma ei enää vastaa päivän tar
peita. Uuden ohjelman luonnos on valmistettava puolueen 
seuraavaan, sääntömääräiseen edustajakokoukseen men
nessä. Se on nähtävästi täysin reaalinen tehtävä, sillä nyt 
meillä on sopiva aatteellis-poliittinen perusta uutta ohjel
maa varten.

Lenin nimitti aikoinaan GOELRO-suunnitelmaa, maam
me ensimmäistä sähköistämissuunnitelmaa, puolueen toi
seksi ohjelmaksi. Nyt meillä on sitäkin enemmän aihetta 
asettaa puolueen ohjelman perustaksi taloudellisen raken
nustyömme 7-vuotissuunnitelma ja sitä seuraava pitkän 
tähtäimen suunnitelma.
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Jokainen uusi vaihe maan elämässä vaatii uusien tehtä
vien asettamista. Tätä, kuten tunnettua, puolueenvastaisen 
ryhmän jäsenet eivät tahtoneet mitenkään tunnustaa. Vaik
ka he eivät ääneen vaatineetkaan marxismin revidointia, 
heidän jokapäiväinen käytäntönsä oli todellisuudessa sen 
tärkeän väitteen revidointia, että marxismi-leninismi ei ole 
kangistunut dogmi, vaan ikuisesti elävä, ikuisesti kehittyvä 
oppi. He, puolueenvastaisen ryhmän jäsenet, pyrkivät ali
tuisesti toistamaan vain ennestään tunnettua. Se oli niin 
sanoakseni nurin käännettyä revisionismia.

Kaikki uusi oli vierasta näille luutuneille byrokraateille. 
He pelkäsivät, että jos puolue ryhtyy hoitamaan uusia suu
ria asioita, niin he, puolueenvastaisen ryhmän jäsenet, ei
vät kykene pysymään johdossa. Sen vuoksi uusien tehtä
vien esittäminen herätti heissä vihaa, ja he turvautuivat al
haisiin juonitteluihin taistelussaan puolueen yhtenäisyyttä 
ja päälinjaa vastaan, jonka NKP:n XX edustajakokous oli 
hyväksynyt.

Olen varma, ettei edustajakokouksessamme ole ainoata
kaan edustajaa, joka ei tuomitsisi puolueenvastaisen ryh
män jäseniä. Olen varma, ettei ole ainoatakaan tietoista 
neuvostoihmistä, jonka mielestä Keskuskomitea olisi suh
tautunut näihin ihmisiin liian ankarasti.

Koko puolue epäilemättä kannattaa järkähtämättömäs- 
ti sitä, että XXI edustajakokous hyväksyy 7-vuotissuunni- 
telman uudet rohkeat tehtävät, jotka pystyvät innoittamaan 
ja mobilisoimaan neuvostokansan kaikki luovat voimat, mo
ninkertaistamaan kommunismin rakentajien, miesten ja 
naisten, nuorten ja vanhemman väen ponnistukset.

Lopuksi on korostettava erittäin voimakkaasti, että puo
lueemme päälinja on suunnattu suuren sosialistisen leirin 
yhtenäisyyden puolustamiseen ja edelleen lujittamiseen. 
Puolueemme ei tavoittele johtoasemaa muihin kommunis
tisiin ja työväenpuolueisiin nähden. Se tosiasia, että puo
lueemme nauttii suurta kunnioitusta ja arvonantoa kaik
kien veljespuolueiden keskuudessa, johtuu siitä, että se on 
yksi maailman kommunistisen liikkeen etujoukoista, joka 
ensimmäisenä valloittaa kommunismin kukkuloita.

Neuvostoliiton Kommunistinen Puolue on kasvatettu 
proletaarisen internationalismin hengessä. Uskollisena sen 
periaatteille puolueemme on aina valmis täyttämään kan
sainvälisen velvollisuutensa muiden maiden työtätekeviä 
kohtaan.
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Tässä yhteydessä lienee paikallaan mainita Unkarin ta
pahtumista vuonna 1956, jolloin fasismin ja sodan mustat 
voimat koettivat käyttää Unkarin puolueen entisen johdon 
virheitä nostattaakseen vastavallankumouksellisen kapinan. 
Kansainvälinen taantumus ja sen revisionistiset myötävei- 
saajat nostivat korvia huumaavan melun sen avun johdosta, 
jota Neuvostoliitto silloin antoi Unkarin kansalle. Nuo her
rat suotta huutavat täyttä kurkkua! On aivan selvää, että 
jokainen todellinen internationalisti ei ainoastaan iloitse, 
vaan on ylpeäkin tietäessään, että työväen ja talonpoikien 
Unkaria ei jätetty oman onnensa nojaan, ei jätetty fasis
tisten roistojen ja ulkomaisten imperialistien villiintynei
den joukkioiden raadeltavaksi.

Kansainvälinen taantumus ei sattumalta esiinny niin 
raivokkaasti kaikkien marxismille-leninismille uskollisten 
kommunististen ja työväenpuolueiden rakoilematonta yhte
näisyyttä vastaan. Tässä yhtenäisyydessä on kansainvälisen 
kommunistisen liikkeen jatkuvien menestysten tae.

Me kommunistit olemme sitä mieltä, ettei ole kunniak
kaampaa tehtävää kuin suojella ja kehittää edelleen liik
keemme kansainvälisiä perinteitä. Kirkkaana ja  liikuttava
na todistuksena lujasta kansainvälisestä solidaarisuudesta 
ovat tämä suuren puolueemme XXI edustajakokous ja ne 
erinomaiset puheet, joita maapallon kaikilta mantereilta 
saapuneet parhaat ystävämme, veljespuolueiden johtajat 
ovat pitäneet tältä puhujakorokkeelta.

0. W. Kuusinen. Retä na vneotSered- 
nom XXI sjezde KPSS. Moskva,
Gospolitizdat, 1959
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



NYKYAJAN MONOPOLIKAPITALISMIN 
TENDENSSEISTÄ JA NÄKÖALOISTA*

Mitä voidaan marxilais-leniniläisen erittelyn pohjalla sa
noa nykyajan kapitalismin näköaloista ja historiallisista 
kehitystendensseistä? Marxismi-leninismi ei suhtaudu kaa
vamaisesti tähän kysymykseen. Se ei ummista silmiään nä
kemästä niitä muutoksia, jotka tosiasiallisesti ovat käynnis
sä kapitalistisen järjestelmän uumenissa. Mutta kun nykyi
set revisionistit, oikeistososialidemokraatit ja  muut naamioi
tuneet kapitalismin puolustajat yrittävät tulkita näitä muu
toksia siinä hengessä, että nykyajan kapitalismi ei muka 
enää olekaan »oikeata» kapitalismia, vaan jonkinlainen ka
pitalismin ja sosialismin sekamuoto tai eräänlainen tähän 
saakka tuntematon edistyksellinen järjestelmä, joka on siir
tymässä sosialismiin, niin me marxilaiset-leniniläiset sa
nomme heille päättävästi: seis, herrat silmänkääntäjät! Ka
pitalismi on kapitalismia ja tulee olemaan kapitalismia aina 
sosialistiseen vallankumoukseen saakka. Marxilaisen teorian 
perusajatukset kapitalistisen riistojärjestelmän olemuksesta 
pysyvät täysin voimassa, kunnes maassa tapahtuu vallan
siirto kapitalistiluokalta työväenluokalle. Mutta tämä pe
riaatteellinen kanta ei estä meitä kiinnittämästä huomiota 
niihin muutoksiin, jotka meidän vuosisatamme kapitalismi 
on kokenut 19. vuosisadan kapitalismiin verraten. 20. vuo
sisadan alussa tuo yhteiskuntajärjestelmä astui kehityksen
sä uuteen, imperialistiseen vaiheeseen. Kehittäessään edel
leen Marxin oppia nerokas marxilainen Lenin loi silloin 
tämän kapitalismin uuden vaiheen, monopolistisen kapita-

* Esitelmästä, jonka O. W. Kuusinen piti teoreettisessa konferens
sissa Berliinissä Saksan Sosialistisen Yhtenäisyyspuolueen Keskusko
mitean pyynnöstä. Toim. Aasin.
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lismin vaiheen, moitteettoman täsmällisen teorian, ja koko 
myöhempi historian kulku on vahvistanut tämän teorian 
täysin oikeaksi.

Ensimmäisen maailmansodan vuosina ilmaantui merk
kejä siitä, että monopolikapitalismi alkaa saada uusia muo
toja, joissa monopolien voima yhtyy valtion voimaan valtion 
alistuessa suurimpien monopolien määräysvaltaan. Vaikka 
nämä olivat siihen aikaan vasta ensimmäisiä valtiomonopo
listisen kapitalismin ilmenemismuotoja, kehitti Lenin jo sil
loin, vuonna 1917, imperialismin luonnehdintaa edelleen 
tähdentäen, että imperialismi ei ole ainoastaan jättiläismo- 
nopolien aikakautta, vaan se on ».. .monopolistisen kapi
talismin valtiomonopolistiseksi kapitalismiksi muuttumisen 
aikakautta...» (Kursivointi minun. — O. K.).

Se minkä Lenin näki ennakolta, on nyt toteutunut muo
dossa tai toisessa kaikissa monopolikapitalismin maissa. Te, 
Saksan työväenluokan edustajat, olette tutustuneet valtio
monopolistiseen kapitalismiin aikaisemmin kuin kukaan 
muu ja teillä on ollut täysi mahdollisuus vakuuttua siitä, 
kuinka vapaa se on kaikista edistyksellisistä ja varsinkin 
sosialistisista »lisäkkeistä». Kysymys on siitä yhteiskunta- 
ja talousjärjestelmästä, joka pääsi voitolle hitleriläiskomen- 
non aikana.

Kuten tiedätte, siihen aikaan saatettiin Saksassa finans- 
siharvainvallan yhteensulautuminen valtiovallan kanssa 
äärimmilleen. Jokainen suurkapitalisti sai omassa liikeyri
tyksessään valtiovallan edustajan oikeudet. Valtion elimet, 
joissa oli mukana suurpääoman edustajia, johtivat koko
naisia talouden aloja. Valtiosta tuli pääoman jatkuvan yh- 
teenkokoamisen välikappale. Säädettiin lakeja kaikkien 
pienten osakeyhtiöiden lopettamisesta ja niiden liittämises
tä suuriin konserneihin. Fasistinen valtio kukisti petomai- 
sesti työtätekevien monopoleille tekemän vastarinnan, löi 
hajalle työväenluokan ammatilliset järjestöt ja poliittiset 
puolueet. Valtiomonopolistinen kapitalismi näytti täten ros- 
vonnaamansa sen kaikessa inhottavuudessa, osoitti, kuinka 
pitkälle se voi mennä, kun työtätekevät eivät pysty asetta
maan salpaa sen ahneudelle.

Toinen maailmansota joudutti vieläkin enemmän mono- 
polipääoman muuttumista valtiomonopolistiseksi, se näyt
ti toteen, että sellainen on kehityksen pääasiallinen tendens
si kaikissa imperialistisissa maissa.

Tämä ei tietenkään merkitse, että valtiomonopolistinen
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kapitalismi esiintyy aina ja  kaikkialla täsmälleen samoissa 
muodoissa kuin hitleriläisessä Saksassa. On otettava huo
mioon sekin, ettei valtiomonopolistinen kapitalismi voi mis
sään maassa ottaa haltuunsa ja muuttaa toiseksi kaikkia 
talouselämän renkaita. Sen rinnalla, kuten yleensäkin mo- 
nopolikapitalismin rinnalla, on edelleenkin olemassa myös 
monopolisoimattomia, keskikokoisia ja pieniä liikeyrityksiä, 
kaupungin ja maaseudun pikkuporvaristo säilyy suurem
massa tai pienemmässä määrin. Valtiomonopolistisen ka
pitalismin kasvu on kuitenkin se uusi ja tärkeä ilmiö ny
kyajan kapitalismissa, jonka tutkimiseen on kiinnitettävä 
erikoista huomiota.

Miksi valtiomonopolistinen kapitalismi on sitten kehit
tynyt näin huomattavasti viime vuosikymmenien aikana? 
Ensiksikin siksi, että valtiomonopolistinen kapitalismi on 
osoittautunut suurimmille monopoleille hitonmoisen tuotta
vaksi asiaksi, kaikkein tehokkaimmaksi keinoksi nylkeä 
koko yhteiskuntaa, koko kansaa. Mutta se ei ole ainoa syy. 
Toinen, vähintään yhtä tärkeä syy on se, että valtiomono
polistinen kapitalismi on osoittautunut ainoaksi keinoksi, 
jolla monopolien järkkynyt herruus voidaan säilyttää. Alus
sa se oli tavallaan »hätäkeino», johon turvauduttiin sota- 
aikana sekä vaikeimpien taloudellisten ja poliittisten pu
lien aikana ja josta niiden päätyttyä vähitellen luovuttiin. 
Nyt sitä vastoin ei imperialistinen porvaristo kykene enää 
suhteellisen normaaleinakaan kausina hallitsemaan ilman 
valtiomonopolistista kapitalismia. Tämä johtuu kapitalisti
sen järjestelmän yleisen pulan syvenemisestä, kapitalismin 
jatkuvasta rappeutumisesta ja sen sisäisten — taloudellis
ten, poliittisten ja ideologisten — voimien heikkenemisestä. 
Imperialistinen porvaristo yrittää valtiomonopolistisen ka
pitalismin avulla hidastaa tätä sisäisen rappeutumisen 
prosessia ja jatkaa herruutensa päiviä. Asettaessamme siis 
kysymyksen kapitalistisen järjestelmän näköaloista meidän 
on ennen kaikkea selvitettävä, mitä valtiomonopolistinen 
kapitalismi sille antaa ja miten kestävä tämä tuki voi olla.

Tähän voidaan varmuudella vastata, että kapitalismin 
perusristiriitoja ei tätä tietä milloinkaan ratkaista, sillä val
tiomonopolistinen kapitalismi kykenee loppujen lopuksi 
vain kärjistämään niitä.

Itse asiassa olemme sen kiistattoman tosiasian edessä, 
että tuotantovoimien kehitys ja tuotannon yhteiskunnalli
nen luonne vaatimalla vaativat yksityisen omistuksen, yksi-
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tyisen omistusmuodon korvaamista yhteiskunnallisella. Val
tiomonopolistinen kapitalismi ei päästä näitä yhteiskunnal
lisen kehityksen objektiivisia vaatimuksia oikeuksiinsa. 
Eikä siinä kaikki: se merkitsee todellisuudessa vain entistä 
suurempaa tuotantovälineiden keskittymistä harvojen suu
rimpien monopolien käsiin, jotka alistavat valtion määräys
valtaansa ja käyttävät sitä saalistustarkoituksiinsa turvau
tuen muun muassa sellaiseen ihmiskunnalle vaaralliseen 
menetelmään kuin talouselämän militarisointiin ja sitä tie
tä kansallistulon uudelleen jakoon omaksi hyödykseen. Täs
sä meillä on siis täysi syy puhua kapitalismin perusristirii
dan — tuotannon yhteiskunnallisen luonteen ja  työn tulos
ten yksityisen omistustavan välisen ristiriidan — edelleen 
kärjistymisestä eikä sen heikkenemisestä.

Reaalinen todellisuus ei näin ollen anna minkäänlaista 
perustetta väitteelle valtiomonopolistisesta kapitalismista 
jonkinlaisena luokkien uiko- ja  yläpuolella olevana yhteis
kuntana, jossa kaikki Kruppista ja  Rockefellerista alkaen 
viimeiseen työttömään saakka tulevat yhtälailla ravituiksi 
ja huolletuiksi. Ja juuri tällaista väärää nuottia veisaa itse
pintaisesti pääoman julkisten ja salaisten puolustajien mo
niääninen kuoro. Kapitalismin kehityksessä, varsinkin val
tiomonopolistisen kapitalismin olosuhteissa ilmenevät uudet 
tendenssit eivät todellisuudessa johda luokkavastakohtien 
ja luokkataistelun sammumiseen, vaan päinvastoin niiden 
kärjistymiseen. Pysähdymme koskettelemaan tätä kysymys
tä yksityiskohtaisemmin.

Luokkavastakohtien pohjan, kuten tiedetään, muodosta
vat eri luokkien taloudelliset perusedut. Tosiasiat osoittavat 
meille vakuuttavasti, että sitä mukaa kuin kapitalismi ke
hittyy, luokkavastakohdat kärjistyvät yhä enemmän. Tämä 
koskee ennen muuta kapitalistisen yhteiskunnan perusluok
kien, työväenluokan ja hallitsevan porvariston välistä ris
tiriitaa.

Sitä mukaa kuin kapitalismin yleinen kriisi kärjistyy 
ja pääoma keskittyy edelleen valtavassa määrin pienen mo- 
nopolistiryhmän käsiin, lisääntyy väistämättömästi työväen
luokan riisto ja  sen asema huononee. Tämä ilmenee en
nen kaikkea työn voimaperäistämisen ennen näkemättö
mässä lisääntymisessä ja siitä johtuvassa työtapaturmien 
ja liikarasituksen aiheuttamien sairastumisten lisääntymi
sessä sekä työmiehen elimistön entistä nopeammassa kulu
misessa ja  hänen työkuntoisuuskautensa lyhenemisessä.
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Viime vuosikymmeninä eräissä porvarillisissa maissa ha
vaittavissa ollut nimellispalkan kasvu on tehty mitättömäk
si alentamalla rahan arvoa sekä korottamalla veroja ja 
asunnonvuokraa. Tämä prosessi on tyypillistä valtiomono
polistiselle kapitalismille, sillä verot ja inflaatio ovat niitä 
alituisia keinoja, joiden avulla valtio jakaa uudelleen tu
lot monopolien hyväksi. On siis täysi syy olettaa, että kapi
talismin jatkuva kehittyminen valtiomonopolistisilla raiteil
la ei pysähdytä tätä prosessia, vaan pikemminkin voimis
taa sitä.

Toisaalta on otettava huomioon, että kapitalismin kehit
tyessä työpalkka jää yhä enemmän jälkeen työvoiman ar
vosta, joka, kuten tiedetään, määräytyy työvoiman säilyt
tämiseen ja työmiehen perheen ylläpitoon välttämättömien 
menojen mukaan. Nämä menot taas kasvavat alituisesti. 
Miksi?

Ensiksikin sen samaisen työn voimaperäistämisen joh
dosta: mitä suurempia ponnistuksia työ vaatii, sitä suurem
pia ovat työmiehen voimien palauttamiseen, lääkintään 
yms. tarvittavat menot.

Toiseksi työmiehen ja hänen perheensä historiallisesti 
määräytyvien tarpeiden muuttumisen johdosta. Esimerkiksi 
kaupunkien kasvu johtaa uuden menoerän — liikennekus
tannusten — ilmaantumiseen. Työmiesten vaimojen ja  äitien 
hakeutuminen ansiotyöhön suurentaa tosin jonkin verran 
perheen budjettia, mutta aiheuttaa samalla lisämenoja: ko
titaloustyötä helpottaviin laitteisiin ja  koneisiin, puolival
misteisiin ruokatarvikkeihin, ateriointiin ravintoloissa ja 
kahviloissa. Nykyaikainen teollisuus tarvitsee entistä suu
remman koulutuksen saaneita työntekijöitä, mikä tekee 
myös entistä raskaammaksi lasten kasvatuksesta aiheutu
van vanhempien taakan.

Tämä on osoitettavissa numeroilla. Esimerkiksi Yhdys
valloissa keskipalkka jalostusteollisuudessa alitti vuonna 
1944 nelihenkisen perheen toimeentulominimin 19 prosen
tilla, mutta vuonna 1958 29 prosentilla. Länsi-Saksassa las
kettiin vuonna 1955 nelihenkisen perheen toimeentulomini
mi 445 markaksi kuukaudessa, mutta noin 70 prosenttia 
työläisistä ansaitsi alle toimeentulominimin. Taipumus työ
palkan jälkeenjäämiseen työvoiman kasvavasta arvosta vai
kuttaa kapitalismin vallitessa epäilemättä tulevaisuudessa
kin.

Voimme todeta myös sen, että joukkotyöttömyys muo-
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dostuu monopolikapitalismin maiden työväenluokalle yhä 
pelottavammaksi vitsaukseksi. Tekninen edistys näissä 
maissa synnyttää kroonista työttömyyttä normaaleinakin 
kausina eikä vain pulavuosina. Tätä työttömyyttä nimite
tään usein teknologiseksi. Ja aivan perusteettomasti. Sillä 
itse asiassa se on sosiaalista, eikä tekniikalla, teknologialla 
ole sen kanssa mitään tekemistä. Tekninen edistys voi 
aiheuttaa sellaisia vitsauksia vain olosuhteissa, joissa se pal
velee riistäjien rikastumispyyteitä. Sosialismin oloissa tek
niikan ja tieteen kehitys helpottaa työtätekevän ihmisen 
asemaa, se johtaa vähitellen tuotteiden runsauden luomi
seen, työpäivän lyhentämiseen jne.

Kaikki tämä todistaa vain sitä, että kapitalismille luon
teenomainen työväenluokan aseman huononemisen ten
denssi tulee edelleenkin vaikuttamaan armottomasti.

Tosin joissakin kapitalistisissa maissa ovat työläiset tai 
työväenluokan erinäiset kerrokset saaneet viimeisten 10— 
15 vuoden aikana tiettyä parannusta asemaansa. Se ei kui
tenkaan ole johtunut siitä, että kapitalismi olisi muuttunut, 
vaan ainoastaan siitä, että työläiset ovat oppineet taistele
maan tehokkaammin taloudellisten etujensa puolesta ja 
maailmassa ovat muodostuneet suotuisammat edellytykset 
tälle taistelulle, ennen muuta se on sosialististen maiden 
menestysten ansiota. Nämä tekijät vaikuttavat epäilemättä 
tulevaisuudessakin. Kuten itsekin ymmärrätte, ne eivät ole 
suinkaan todisteena työn ja pääoman etujen lähenevästä 
»sopusoinnusta», »luokkarauhasta», vaan päinvastoin ne 
ovat kasvavien ristiriitojen ja voimistuvan luokkataistelun 
ilmaus.

•  *
*

Sellainen on asiaintila työväenluokan osalta.
Sitä mukaa kuin kapitalismi kehittyy, se käy yhä sietä

mättömämmäksi toisillekin yhteiskuntaluokille ja -kerrok
sille.

Talonpoikaisto on monopolistisen porvariston ikeen alla 
jopa niissäkin maissa, joissa ei ole huomattavia feodalismin 
jäänteitä. Monopolistinen porvaristo käyttää pieniä maa- 
laisisäntiä vastaan muitakin aseita kuin kilpailua. Se pyr
kii tietoisesti saattamaan heidät häviöön tai syrjäytetyksi 
käyttäen yhä useammin määräysvallassaan olevaa valtiota 
tähän tarkoitukseen. Päätelkää itse: vuosien 1949 ja 1958
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välisellä aikana Länsi-Saksassa joutui häviöön yli 200 000 
talonpoikaisperhettä. Farmien lukumäärä väheni Yhdysval
loissa vuosien 1940—1954 aikana 1315 000:11a.

Samanlaisessa asemassa on myös suuri osa kaupunkien 
pikkuporvaristoa, käsityöläisiä, kotiteollisuudenharjohta
jia, pikkukauppiaita jne. Hyvin usein pikkuporvariston 
edustajat säilyttävät näennäisen itsenäisyytensä vain siinä 
harhautuvassa toivossa, että tulee aika, jolloin hekin pääse
vät nousemaan. Se paneekin heidät tarrautumaan epätoivon 
vimmalla pikkuverstaaseensa tai puotiinsa, sitäkin suurem
malla syyllä, kun kapitalismin oloissa ei tavallisesti ole ko
vinkaan helppoa saada työtä tehtaassa tai toimistossa. Jopa 
pienet ja keskisuuret kapitalistitkin pikkuporvaristosta pu
humattakaan tuntevat yhä voimakkaammin monopolien ja 
niiden käskyvallan alaisen valtion ikeen.

Myös toimihenkilöt valtaosaltaan menettävät täydellises
ti aikaisemman etuoikeutetun asemansa sitä mukaa kuin 
heidän lukumääränsä kasvaa. Kun toimihenkilön keski
palkka Yhdysvalloissa vuonna 1890 oli lähes kaksinkertai
nen työmiehen keskipalkkaan verraten, niin vuonna 1920 
oli tämä erotus supistunut 65 prosenttiin, ja  vuonna 1952 oli 
toimihenkilön keskipalkka vain 96 prosenttia työmiehen 
keskipalkasta. Useissa kapitalistisissa maissa opettajat, mo
net tieteellisen työn tekijät ja monien muiden ammattialo
jen edustajat saavat aivan mitätöntä palkkaa työstään.

Sitä paitsi sivistyneistö kokee erittäin raskaasti itsenäi
syytensä menetyksen. Niin sanotut vapaat ammatit lakkaa
vat yhä suuremmassa määrin olemasta vapaita, sillä yhä 
suurempi osa henkisen työn tekijöistä siirtyy palkkatyöhön, 
ts. joutuu niiden joukkoon, joita kapitalistiset yhtymät vä
littömästi riistävät. Tämä johtaa paitsi sivistyneistön am
matillisen toiminnan vapauden rajoittamiseen, kun se pa
kotetaan palvelemaan monopolistikoplan alhaisia etupyy
teitä, myös painostavan poliittisen valvonnan tiukkenemi- 
seen.

Rinnan porvarillisen yhteiskunnan perusluokkaristirii- 
dan, kapitalistien ja työläisten välisen ristiriidan kanssa 
syvenee ja kärjistyy myös se ristiriita, joka on ole
massa pienen valtiosta määräävän ja sen avulla yhteiskun
taa ryöväävän monopoliryhmän ja kaikkien muiden kan
sankerrosten välillä. Molempia näitä ristiriitoja kärjistää se, 
että imperialistisen porvariston pakkovalta aiheuttaa ta
loudellisten rasitusten lisäksi myös vakavia poliittisia rasi-
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tuksia, ennen kaikkea sodan vaaran, voimistuvan taantu
muksen ja fasismin uhkan.

Meillä on näin ollen täysi syy tehdä se johtopäätös, että 
kapitalismin kehitys luo objektiiviset edellytykset luokka
taistelun jatkuvalle kärjistymiselle ja laajenemiselle.

Historian kokemus osoittaa, että tuollaisten edellytysten 
karttuminen ei tietystikään johda automaattisesti sorret
tujen taistelun voimistumiseen riistäjiä vastaan. Tiedäm
mehän, että työväenliike, samoin kuin muidenkin työtäte
kevien kansankerrosten monopoleja vastaan suuntautuva 
vastarinta, kehittyy epätasaisesti ja  jää usein suurestikin 
jälkeen proletariaatin ja kaikkien työtätekevien luokkateh- 
tävistä. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että monopolit voi
mistavat poliittista painostusta käyttäen yhä laajemmassa 
mitassa käskettävissään olevaa valtiokoneistoa työväenliik
keen sortamiseen. Oikeistososialisteihin ja oikeistolaisimpiin 
ammattiyhdistysjohtajiin nojautuvan hallitsevan porvaris
ton onnistuu yhä vieläkin monissa maissa hajottaa työväen
liikkeen rivejä, yllyttää sen eri osastoja toisiaan vastaan ja 
siten kääntää niiden huomio pois taistelusta sosialismin 
puolesta. Monopoliyhtymät ovat kaikissa kehittyneissä ka
pitalistisissa maissa luoneet koneiston, joka valvoo amma
tillisten järjestöjen toimintaa ja säätelee pakollisesti työ
suhteita. Ne käyttävät yhä laajemmassa mitassa sellaisia 
menetelmiä työläisten vainoamiseksi kuin »mustien lis
tojen» laatimista, »tehdaspoliisin» muodostamista jne. Jopa 
niissäkin porvarillisissa maissa, joissa demokratiaa ei ole 
virallisesti hävitetty, on tavallinen lakko useinkin suurta 
uhrautuvaisuutta ja sankaruutta vaativa asia.

Mutta tuo monopolistisen porvariston käytäntö ei ole 
voinut poistaa luokkataistelun perussyytä, työn ja pääoman 
välistä vastakohtaa, eikä itse taisteluakaan. Eivätkö sitä to
dista esimerkiksi sellaiset tosiasiat kuin monia kuukausia 
kestänyt terästyöläisten lakko Yhdysvalloissa tahi Ruhrin 
kaivostyöläisten taistelu oikeuksiensa ja etujensa puoles
ta? Sielläkin, missä monopolien onnistuu terrorin ja väki
vallan avulla jonkin aikaa estää avoimet luokkataistelun il
maukset, saavat ne vain painetuksi työtätekevien luokkavi
han pinnan alle, ja se, kuten historian kokemus osoittaa, 
johtaa vain tulenarkojen ainesten karttumiseen ja voi jona
kin kauniina päivänä aiheuttaa hyvin voimakkaan räjäh
dyksen.

Työläiset ja muut sorretut kansankerrokset tekevät tu-
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levaisuudessa epäilemättä yhä tehokkaampaa ja voimak
kaampaa vastarintaa kapitalistisille monopoleille. Tai ehkä 
me kommunistit pidämme todellisuutena omia toiveitamme 
tehdessämme tämän johtopäätöksen? Ei, toverit, meillä on 
täysi syy olla vakuuttuneita siitä, että tämä johtopäätös on 
oikea.

Ensiksikin tiedämme, että kapitalismin jatkuva kehitys 
työntää yhä laajempia joukkoja taisteluun monopolien sor
toa vastaan ja  tuo työtätekeville entistä runsaampaa poliit
tista kokemusta.

Toiseksi tiedämme, että sellaisen taistelun voimistamis
ta tulee edistämään myös sosialistisen maailman jatkuva 
kehitys, sen yhä ilmeisemmät menestykset rauhanomaisessa 
kilpailussa kapitalismin kanssa. Niin kauan kuin kapitalis
tinen järjestelmä oli planeetallamme ainoa, oli verraten 
helppoa johtaa työtätekeviä harhaan, selittää ihmisten hätä 
ja puute milloin mistäkin johtuviksi — sepitellyistä liika- 
väestön »laeista», ihmisluonteesta, jopa ihmisten »synneis
täkin» johtuviksi. Tuollaisiin juttuihin uskova ihminen ei 
tietenkään kyennyt tekemään vastarintaa sortajilleen eikä 
taistelemaan paremmasta elämästä, vaan meni ripittäyty- 
mään tai vaipui murheissaan mietiskelemään sitä edesvas
tuuttomuutta, jolla ihmiset siittävät kaltaisiaan.

Asiaintila muuttui, kun kapitalismin rinnalle ilmaantui 
ja alkoi kehittyä sosialismi. Nyt ovat miljoonat ihmiset 
kaikkialla maailmassa alkaneet jännittyneinä ja tarkkaavai
sina seurata, mitä tämä uusi yhteiskuntajärjestelmä antaa 
tavalliselle rivi-ihmiselle. Ja mitä suurempia menestyksiä 
sosialistiset maat saavuttavat, sitä ilmeisemmän kapitalis- 
minvastaisen luonteen saa laajojen kansanjoukkojen tyyty
mättömyys imperialistisissa maissa. Sosialismi ei tosin tie
tyn ajanjakson kuluessa voinut täydellisesti osoittaa kaik
kia etuisuuksiaan yhteiskuntajärjestelmänä. Niinpä porva
risto saattoi keinotella vertailemalla toisiinsa elintasoa 
vielä äskettäin puolifeodaalisena olleessa Kiinassa ja Yhdys
valloissa tai Ruotsissa, joka Napoleonin ajoista lähtien ei 
ole käynyt sotia, ja  sodan hävittämässä Puolassa. Tuollainen 
keinottelu ei kuitenkaan voi vaikuttaa pitkälti asioita tun
temattomiin ihmisiin, vaan se menettää kaiken tehonsa.

Ei ole enää kaukana se aika, jolloin Neuvostoliiton työ
tätekevillä tulee olemaan lyhin työpäivä ja lyhin työviik
ko maailmassa. Kuluu vielä joitakin vuosia, ja heillä tulee 
olemaan maailman korkein elintaso. Myös kansandemokra-
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tian maat saavuttavat tässä suhteessa valtavia menestyksiä. 
Niinpä Saksan Sosialistinen Yhtenäisyyspuolue asetti viime 
edustajakokouksessaan maanne tehtäväksi saavuttaa ja ohit
taa Länsi-Saksa lähivuosina kaikkien tärkeiden tuotteiden 
kulutuksessa henkeä kohti. En epäile, etteikö tämä tehtävä 
tule menestyksellisesti ratkaistuksi. Sosialismin ja kommu
nismin rakennustyön kulussa sosialistiset maat saavuttavat 
ratkaisevia menestyksiä myös kulttuurirakennustyössä, tie
teessä, sosialistisen demokratian kehittämisessä, taistelus
sa uusien, humaanisten, todella kommunististen suhteiden 
puolesta ihmisten kesken, heidän jokapäiväisen elämänsä 
ja tajuntansa vapauttamiseksi kaikista kapitalistisen men
neisyyden jäänteistä.

Kaikki tämä osoittaa havainnollisesti ja käsitettävästi 
myös porvarillisten maiden työtätekeville, millaisia teitä on 
kuljettava taisteltaessa hyvinvoinnin, onnellisen, vapaan ja 
kulttuurivaatimuksia vastaavan elämän puolesta, sellaisen 
elämän puolesta, joka on todella ihmisen — luonnon kor
keimman olennon — arvoista.

Maailmassa nyt ja vastaisuudessa tapahtuvat muutokset 
eivät ainoastaan voimista kaikkien työtätekevien, yhä laa
jempien yhteiskuntakerrosten pyrkimystä sosialismiin, vaan 
avaavat myös paljon uusia teitä ja mahdollisuuksia kapita
lismista sosialismiin siirtymiselle.

Näiden teiden näkeminen ajallaan ja näiden mahdolli
suuksien huomioon ottaminen on tärkeä tehtävä työväen
luokan puolueille, jotka taistelevat sosialismin puolesta to
denteolla eivätkä vain sanoissa. Viime vuosina on marxis
mi-leninismi saanut tässä suhteessa melko paljon aikaan. 
Niinpä useiden maiden marxilaiset-leniniläiset ovat ottaneet 
huomattavia askeleita yleistääkseen sitä uutta, mikä ilmenee 
nykyajan yleisdemokraattisissa liikkeissä ja  niiden suhtees
sa sosialismin puolesta käytävään taisteluun. Näitä kysy
myksiä on valaistu kirjassamme »Marxismin-leninismin pe
rusteet», joka ilmestyy kohdakkoin saksan-, ranskan- ja 
englanninkielisinä käännöksinä. Siksi koskettelen niitä täs
sä vain hyvin lyhyesti. Kapitalismin nykyinen vaihe tuo 
esiin erilaisia demokraattisia liikkeitä. Toisin kuin mennei
syyden demokraattiset liikkeet ne evät suuntaudu anoastaan 
feodalismia, vaan myös kapitalististen monopolien harjoit-
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lainaa sortoa vastaan. Tällaisia liikkeitä ovat: rauhanliike, 
taistelu kansallisen riippumattomuuden ja suvereniteetin 
puolesta, taistelu taantumusta ja fasismia vastaan, valtiol
lisen demokratian puolesta. Niihin kuuluvat myös sivisty
neistön humanistiset liikkeet, sen esiintymiset kulttuurin 
puolustamiseksi, taistelu työtätekevien etuja vastaavan ka
pitalististen monopolien kansallistamisen puolesta, taistelu 
naisten ja nuorison oikeuksien laajentamisesta sekä laa
jojen kansanjoukkojen muista monopolien herruuden olois
sa ajankohtaisiksi tulleista vaatimuksista.

Ilmeistä on, että nämä vaatimukset eivät ole sosialisti
sia, vaan yleisdemokraattisia. Meillä ei ole kuitenkaan enää 
syytä pitää niitä porvarillis-demokraattisina, sillä ne suun
tautuvat välittömästi porvariston hallitsevaa osaa vastaan. 
Niitä ei voi tyydyttää porvarillinen demokratia, vaan kan
san etuja puoltava uudentyyppinen demokratia.

Taistelulla sellaisten demokraattisten vaatimusten puo
lesta on suuri itsenäinen merkitys laajoille kansankerrok
sille ja erityisesti työväenluokalle. Onhan selvää, että esi
merkiksi taistelu rauhan puolesta, atomisodassa tuhoutumi- 

, sen uhkaa vastaan on meidän päivinämme taistelua koko 
edistyksellisen ihmiskunnan erään tärkeimmän tavoitteen 
puolesta. Sama koskee myös taistelua taantumuksen ja  fa
sismin hyökkäystä vastaan sekä taistelua siirtomaasortoa, 
vuosisatamme häpeää, vastaan. Myös muut aikamme de
mokraattiset liikkeet ovat tulleet kansoille elintärkeäksi 
välttämättömyydeksi.

Suuren itsenäisen merkityksen omaavien liikkeiden kehi
tys asettaa luonnollisesti työväenluokalle kysymyksen näi
den liikkeiden suhteesta sosialismin puolesta käytävään 
taisteluun. Lahkolaisittain ajattelevat ihmiset esittivät aikoi
naan arveluja: eivätkö demokraattiset liikkeet haittaa tätä 
taistelua, eikö olisi parempi keskittää kommunistisen liik
keen taisteluvoima yksinomaan porvariston valtaa vastaan, 
proletariaatin diktatuurin puolesta?

Jo Lenin osoitti, että imperialismin aikakaudella kehit
tyviin porvarillis-demokraattisiin liikkeisiin kohdistuvat 
mainitunlaiset epäilyt ovat perusteettomia. Hän osoitti, että 
tuollaiset liikkeet eivät tällä aikakaudella ole haitta, vaan 
päinvastoin yksi niistä teistä, joita myöten joukot siirtyvät 
taisteluun sosialismin puolesta. On täysi syy pitää päte
vänä tätä johtopäätöstä varsinkin nykyajan demokraattisiin 
liikkeisiin nähden. Ne eivät heikennä, vaan lujittavat työ-
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väenluokan asemia taistelussa sosialismin puolesta. Lujitta
vat ensiksikin sillä, että menestykset ja voitot taistelussa 
valtiollisen demokratian, rauhan, kansallisen riippumatto
muuden ja suvereniteetin yms. puolesta luovat suotuisem- 
mat poliittiset olosuhteet taistelulle sosialismin puolesta. 
Toiseksi taistelu yleisdemokraattisten etujen puolesta hei
kentää taantumuksellista porvaristoa, koska se suuntau
tuu monopoleja, kapitalismin päävoimia vastaan. Kolman
neksi taisteltaessa tällaisista ajankohtaisista työtätekevien 
eduista voidaan helpoimmin nostattaa ja liittää hyvin suuret 
kansanjoukot taisteluun hallitsevaa kapitalismia vastaan, 
saada aikaan vankka liitto niiden ja  työväenluokan kesken, 
hankkia arvovaltaa, jota työväenluokka ja  sen vallanku
mouksellinen etujoukko tarvitsevat voidakseen astua kan
sanjoukkojen johtoon. Neljänneksi taistelu yleisdemokraat
tisten vaatimusten puolesta on työtätekeville hyvä poliittisen 
järjestäytymisen, yhteenliittymisen ja  karaistumisen koulu. 
Se saa joukot ymmärtämään, mikä merkitys on kysymyk
sellä vallasta, siitä, kenen käsissä valtio on. Ja tämähän on 
sosialistisen vallankumouksen pääkysymys.

Kaikki tämä vaatii tekemään johtopäätöksen: imperia
lismia ja monopolistista porvaristoa vastaan suuntautuva 
demokraattinen joukkoliike liittyy nykyään yhä kiinteäm
min sosialismin puolesta käytävään taisteluun. Se on tärkeä 
muoto joukkojen siirtymisessä sosialistisen kumouksen 
tielle joko välittömästi tahi sellaisen monopolisminvastai- 
sen demokraattisen vallankumouksen vaiheen kautta, johon 
tuo kansanliike saattaa johtaa.

Osallistuessaan taisteluun yleisdemokraattisten vaati
musten puolesta kommunisti ei tietenkään unohda työ
väenliikkeen lopullisia päämääriä. Mutta tämä ei tee hä
nestä vähemmän päättävää ja  uhrautuvaa taistelijaa kan
sanjoukkojen välittömien etujen puolesta, sellaisten vaati
musten kuin rauhan, demokratian, kansallisen riippumatto
muuden ja suvereniteetin puolesta. Ei läheskään jokainen 
demokraatti ole sosialismin kannattaja. Mutta jokainen 
tietoinen sosialismin puolesta taistelija on työtätekevien 
kaikkien demokraattisten oikeuksien johdonmukainen puo
lustaja.

Uusia mahdollisuuksia sosialistiselle liikkeelle avaa 
myös se seikka, että edellä mainitut nykyajan kapitalismin 
kehitystendenssit luovat objektiivisia edellytyksiä yhä suu
remmalle proletariaatin luokkaliittojen laajenemiselle sen
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taistelussa sosialismin puolesta. Kysymys on siitä, että 
taloudelliset ja  poliittiset elämänehdot sysäävät aikaa myö
ten yhä uusia kansankerroksia päättävään taisteluun hallit
sevaa porvaristoa vastaan. Tästä »pitävät huolen» itse mo
nopolit, jotka taantumuksellisella politiikallaan nostattavat 
itseään vastaan yhä laajempia kansanjoukkoja.

Mutta työväenliike ei saa odotella huolettomana, kunnes 
uudet liittolaiset yhtyvät siihen itsestään. Jotta kaikki hal
litsevaan kapitalismiin tyytymättömät siirtyisivät sosialis
min puolelle, jotta toisten kansankerrosten vaistonvarainen 
oppositio kapitalismia vastaan muuttuisi niiden tietoiseksi 
taisteluksi sosialismin puolesta, täytyy työväenluokan ja 
sen puolueiden taistella ja työskennellä paljon niin poliit
tisella ja organisatorisella kuin myös ideologisella alalla.

*  *

Tarkasteltuamme nykyajan kapitalismin kehityksen 
perustendenssejä voimme tehdä johtopäätöksen, että ny
kyajan kapitalismilla samoin kuin viime vuosisadankaan 
kapitalismilla ei ole vähäisintäkään taipumusta kasvaa »it
sestään» sosialismiksi. Päinvastoin, hallitsevat kapitalistiset 
monopolit tekevät kaiken voitavansa estääkseen sosialismin 
voimien lujittumisen, ehkäistäkseen sen voiton. Mutta »his
torian viekkaus», sen dialektiikka on siinä, että valtiomo
nopolistinen kapitalismi omia etupyyteitä tavoitellessaan 
myötävaikuttaa tahtomattaan aineellisten edellytysten luo
miseen sosialismin rakentamiselle. Kuten tunnetaan, Lenin 
kiinnitti erikoista huomiota tähän seikkaan. Hän kirjoitti: 
»Valtiomonopolistinen kapitalismi on mitä täydellisintä 
sosialismin a i n e e l l i s t a  valmistelua, siihen johtava 
e t e i n e n ,  historian portaikon se askelma, jonka sekä 
sosialismiksi nimitetyn askelman välissä ei ole mitään uäli- 
askelmia.»

Todellakin, ottakaamme esimerkiksi seuraava tosiasia: 
valtiomonopolistinen kapitalismi ajaa tuotannon keskityk
sen sellaiselle asteelle, että pelkän monopoliyhtymien omai
suuden kansallistamisen seurauksena kehittyneimmissä 
kapitalistisissa maissa 60—70 prosenttia ja enemmänkin yh
teiskunnallisesta tuotannosta muutetaan heti koko kansan 
omaisuudeksi.

Näin on aineellisen, taloudellisen puolen laita. Joka luu-
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lee, että sosialismi voidaan rakentaa välittömästi näistä 
aineellisista edellytyksistä jättämällä kapitalismin herruus 
eheäksi ja koskemattomaksi, hän pettää itseään ja muita. 
Kehittyköötpä sosialismin aineelliset edellytykset kuinka 
tahansa, valtiomonopolistinen kapitalismi voi »muuttua» 
sosialismiksi, kuten Lenin tähdensi, vain »vallankumouk
sellisessa tilanteessa, vallankumouksen aikana». Korostam
me, että sosialistinen vallankumous, tapahtukoon se missä 
muodossa tahansa, rauhanomaisessa tai ei-rauhanomaises- 
sa, alkaa välttämättä vallan siirtymisestä kapitalistiluokan 
käsistä työväenluokan, työtätekevien käsiin.

Kuten olemme nähneet valtiomonopolistinen kapitalis
mi yrittäessään turhaan kukistaa kommunistista työväen
liikettä tehostamalla poliittista sortoaan, sysää samalla 
vastoin tahtoaan yhä suurempia kansanjoukkoja taisteluun 
omaa herruuttaan vastaan. Kapitalismin uumenissa vaikut
tavat sisäiset yhteiskunnalliset voimat, jotka vastustamat
tomasti vetävät ihmisyhteiskuntaa sosialismia kohti, kasva
vat ja kehittyvät edelleen. Imperialistisen leirin ulkopuo
lella tapahtuvat muutokset antavat näille voimille tuntuvaa 
virikettä. Tarkoitan ennen kaikkea sitä tosiasiaa, että so
sialistinen maailmanjärjestelmä on olemassa ja  vahvistuu 
jatkuvasti. Tämä seikka tarjoaa kaikille kansoille uusia 
suuria mahdollisuuksia sosialismin puolesta käytävää tais
telua varten. Mikä on tämän järjestelmän periaatteellinen 
merkitys maille, jotka ovat jo lähteneet tai lähtevät tule
vaisuudessa sosialismin tielle?

Ensiksikin se, että sosialistisen maailmanjärjestelmän 
olemassaolo tekee taloudellisesti mahdolliseksi sosialismin 
rakentamisen jokaisessa maassa riippumatta siitä taloudelli
sesta ja yhteiskunnallisesta kehitystasosta, jonka se on saa
vuttanut vallankumoukseen mennessä. Onko tarpeen puhua 
siitä, kuinka tärkeätä tämä on? Asuuhan ihmiskunnan 
enemmistö tänäkin päivänä taloudellisesti vajaakehittyneis- 
sä maissa. Jos sellaisten maiden täytyisi taistella edistyksen 
puolesta yksinään, niin kuinka paljon niiden kansojen oli
sikaan kestettävä kapitalististen suhteiden kehityksestä 
aiheutuvaa hätää ja kärsimyksiä! Sosialistisen maailman
järjestelmän olemassaolo tarjoaa näille maille mahdollisuu
den voittaa aikaa ja pelastaa niiden kansat monilta kärsi
myksiltä; ne saavat mahdollisuuden sivuuttaa kokonaisen 
historiallisen vaiheen ja siirtyä suoraan sosialismiin.

Sosialistisen maailmanjärjestelmän periaatteellinen mer-
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kitys on toiseksi siinä, että se takaa jokaisen siihen kuulu
van maan turvan imperialismin leiriltä. Tämä seikka tekee 
poliittisesti mahdolliseksi sosialismin rakentamisen jokai
sessa maassa riippumatta sen koosta, väkiluvusta ja puo
lustusvoimista. Tällä seikalla on erityinen merkitys pienille 
maille, jotka eivät omin voimin pystyisi milloinkaan suo
jaamaan sosialistisia saavutuksiaan imperialistien hyök
käyksiltä. Minkään sosialistiseen, leiriin kuuluvan valtion 
rajojen turvallisuutta ei tietenkään takaa imperialistien 
»hyvä tahto», vaan se vakuuttava tosiasia, että imperialis
tisen hyökkäyksen sattuessa ovat kaikkien muiden sosialis
tisten maiden monimiljoonaiset kansat valmiit tulemaan 
tämän valtion avuksi. Painakoot herrat imperialistit mie
leensä tämän totuuden! Älkööt unohtako sitä myöskään 
Länsi-Saksan militaristit, jotka jälleen ruokkivat maassaan 
fasistista petoa!

*  *

*

Olemme siis päättäneet pienen retkemme lähitulevaisuu
teen, ja palaamme sieltä takaisin täynnä reippautta, opti
mismia ja varmoina edistyksellisen ihmiskunnan suuren 
asian, sosialismin ja kommunismin asian oikeudesta ja lo
pullisesta voitosta. Riemun tunteet eivät tuudita meitä 
kommunisteja. Ne päinvastoin herättävät meissä entistä 
suurempaa tarmoa ja aktiivisuutta, lujaa tahtoa työsken
nellä ja taistella oman kansamme ja koko työtätekevän 
ihmiskunnan hyväksi. Ja se on tärkeintä. Muistakaamme, 
mitä Lenin piti marxilaisuuden voitokkaan opin tärkeim
pänä erikoisuutena. Hän kirjoitti, että marxilaisuus eroaa 
kaikista muista sosialistisista teorioista siinä, että täydel
linen tieteellinen selvyys objektiivisen asiaintilan ja objek
tiivisen kehityskulun erittelyssä yhtyy siinä erinomaisella 
tavalla sen seikan mitä päättävimpään tunnustamiseen, 
mikä merkitys on joukkojen vallankumouksellisella ener
gialla, vallankumouksellisella luovalla työllä ja vallanku
mouksellisella aloitteella — ja tietysti myös yksityisillä 
henkilöillä, ryhmillä, järjestöillä ja puolueilla, jotka osaavat 
löytää ja toteuttaa yhteyden tiettyihin luokkiin. Siinä on 
asian ydin. Vallankumouksellinen energia, luova työ ja 
aloitteellisuus, joista Lenin puhui, esittävät ehdottomasti 
yhä ratkaisevampaa osaa kaikissa tulevissa historian kään
nekohdissa.
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Historian lait pysyvät epäilemättä liittolaisinamme vas
taisuudessakin. Meistä itsestämme, kaikkien maiden kom
munistisista ja  työväenpuolueista riippuu, kuinka menes
tyksellisesti näiden mahtavien liittolaisten voima tulee käy
tetyksi.

Aikakauslehti »Problemy tnira 
i sotsializma», 1960, n:o 4
Suomennos otettu kirjasta
O. IV. Kuusinen. Suuri vuosisatamme.
Suomen Kommunistinen Puolue,
Helsinki 1961
Tarkistettu venäjänkielisen tekstin 
mukaan



LENlNlN AATTEET TOTEUTUVAT KÄYTÄNNÖSSÄ

J u h la p u h e  V. 1. L e n in in  s y n ty m ä n  9 0 -v u o tisp ä iv ä lle  
o m is te tu ssa  ju h la tila isu u d e ssa  M o sk o va ssa  

22. h u h tik u u ta  1960

Toverit!
Tänään vietämme kommunistisen puolueemme ja neu

vostovaltion perustajan, kaikkien maiden työtätekevien 
suuren johtajan Vladimir Iljitä Leninin syntymän 90-vuo- 
tispäivää.

Leninin nimeen liittyvät perustavaa laatua olevat muu
tokset maamme ja kansainvälisen työväenliikkeen historias
sa 20. vuosisadalla. Eikä ainoastaan menneisyyden histo
riassa. Hänen nerokas oppinsa on meidänkin päivinämme 
luotettava ohje kaikille, jotka kamppailevat yhteiskunnan 
uudistamisesta työtätekevän ihmiskunnan etujen mukai
seksi. Leninin aatteiden valo tunkeutuu kauaksi tulevaisuu
teenkin, antaa mahdollisuuden nähdä selkeästi historiallisen 
kehityksen näköalat.

LENIN ON AINA KANSSAMME

Leninin unohtumaton hahmo sykähdyttää tänään
kin kaikkien neuvostoihmisten sydämiä, niin niiden, 
joilla on ollut onni tavata Vladimir Iljitsiä, kuin myös nii
den, jotka häntä koskaan henkilökohtaisesti näkemättä 
ovat taistelleet ja työskennelleet hänen sytyttävien keho- 
tustensa innoittamina.

Leninin suuruus ja hänen elämäntyönsä valtava histo
riallinen merkitys on nyt selvä jokaiselle. Mutta nuorem
man ja keskipolven on ehkä vaikea luoda itselleen kuvaa 
tämän suuren johtajan valloittavasta persoonallisuudesta,
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hänen erikoisesta huomaavaisuudestaan tovereita, kaikkia 
kansan syvistä riveistä lähteneitä rehellisiä ihmisiä koh
taan.

Leninin kanssa keskustellessaan jokainen tunsi, miten 
ihmeteltävällä tavalla hänen persoonassaan yhtyi lämmin 
inhimillisyys väkevänä hehkuvaan vallankumoukselliseen 
intoon. Hänen kanssaan saattoi puhua aivan ujostelematta 
kuten oman isänsä tai kaikkiymmärtävän opettajan kanssa. 
Hän kuunteli tarkkaavaisena, mutta hänen eloisilla, ilmeik
käillä kasvoillaan, hänen silmissään näkyi ajatusten ja 
tunteiden nopea virta. Kun hän sitten lyhyin, selkeästi muo
toilluin lausein konkreettisesti ja  syvällisesti selitti puheto- 
veriaan askarruttavia kysymyksiä, hämmästytti hänen ne
routensa voima. Kaikki monimutkainen osoittautui olevan 
helposti selitettävissä. Heti kävi ilmeiseksi, mihin on kul
jettava ja kenen kanssa, mitä on tehtävä ja  missä on poli
tiikkamme ydin kyseisessä tilanteessa. Kaikki kävi päivän
selväksi. Leninin kanssa käydyn keskustelun jälkeen palat
tiin sitten onnellisena, tuntien voitonvarmuutta sekä syvää 
kiintymystä häneen, Leniniin.

Jos siis joku kysyisi, missä me vanhemman polven ih
miset saimme erityisen selvästi tuntea Leninin nerouden, 
niin voitaisiin vastata näin: me pidimme häntä selvänäki
jänä tämän sanan parhaimmassa merkityksessä. A. M. Gor
kin osuvan sanonnan mukaan Leninillä oli harvinainen 
kyky katsoa nykyisyyteen tulevaisuuden korkeudesta.

Vladimir Ilj itiin puheissa herätti hämmästystä hänen 
elämänviisautensa, väkevä tahtonsa ja vakaumuksen voima, 
joka sai kuulijat valtoihinsa. Työläis- ja talonpoikaisjoukot 
tunsivat, että Lenin koko sydämestään piti huolta 
heidän jokapäiväisistä tarpeistaan, omisti elämänsä heidän 
etujensa puolustamiselle ja vihasi palavasti kaikkea sortoa 
ja työn ihmisten riistoa. Kansa rakasti rajattomasti Leni
niä, niin kuin Leninkin rakasti kansaa.

Leninin johdolla sosialismi ensimmäisen kerran siirtyi 
teorian piiristä elävään käytäntöön. Vladimir Iljitä ei itse 
saanut nähdä sosialismin voittokulkua muissa maissa. Hä
nen elämänsä katkesi ennenaikaisesti. Mutta Leninin histo
rialliset teot, hänen aatteensa ovat kuolemattomat. Hänen 
neroutensa säteet valaisevat puolueemme tietä tänäänkin.

Leninin suuri oppi, leninismi, on meidän aikakautemme 
marxilaisuutta. Uskollisena marxilaisena Lenin kehitti edel
leen Marxin oppia muuttuneita historiallisia olosuhteita
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vastaavasti. Uskollisuus Leninin opille vaatii puolueeltam
me, että sekin aikamme olosuhteet huomioon ottaen kehit
täisi edelleen marxismia-leninismiä, soveltaisi aina luovalla 
tavalla sen perusajatuksia.

Tällaista uskollisuutta leninismille vaatii puolueeltani 
me sen vastuunalaisuus työväenluokalle ja koko neuvosto
kansalle samoin kuin kansainväliselle kommunistiselle liik
keelle. Puolueemmehan näyttää rikkaan kokemuksensa 
vuoksi esimerkkiä taistelussa sosialismin puolesta, esimerk
kiä sosialistisen ja kommunistisen rakennustyön erittäin 
monisäikeisten tehtävien menestyksellisessä ratkaisemi
sessa.

Uskollisuutensa marxismille-leninismille puolueemme 
osoittaa teoillaan, politiikallaan. Lenin kirjoitti, että politiik
ka on tiedettä ja taitoa. Tähdentäessään marxismin teorian 
ja käytännön erottamattomuutta hän sanoi: »Marxilaisuus 
on sitä, että osataan määritellä millaista politiikkaa näissä 
tai noissa olosuhteissa on noudatettava».

Millaista konkreettista politiikkaa puolueemme nyky
oloissa noudattaa? Miten se toteuttaa Leninin ohjeita? Mi
hin puolueen ja neuvostohallituksen poliittinen linja täh
tää?

Minusta tuntuu aiheelliselta tänä unohtumattoman 
opettajamme muistolle omistettuna iltana yrittää valottaa
näitä kysymyksiä.

LENININ VIITOITTAMAA TIETÄ KOMMUNISMIIN

Nykyisin maamme kaikki työtätekevät uurastavat luo
dakseen kommunismin aineellisen ja teknisen perustan. 
Minkä konkreettisen tehtävän puolue asettaa keskeiselle 
paikalle tässä suuressa työssä? Teollisuuden ja maatalou
den kaikkien alojen sähköistämisen.

Nyt voidaan paremmin kuin koskaan arvioida Leninin 
nerokas tarkkanäköisyys, kun hän jo vuoden 1920 alussa 
teollisen takapajuisuuden ja hävitystilan mitä vaikeimmis
sa olosuhteissa lausui varmana käsityksenään: »Sähköistä
minen muuttaa Venäjän kokonaan toiseksi. Neuvostojär
jestelmään pohjaava sähköistäminen luo perustan kommu
nismin lopulliselle voitolle...»

Seuraavina vuosina neuvostokansa Leninin johtamana 
ryhtyi toteuttamaan ensimmäistä sähköistämissuunnitel-
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maa! Lenin antoi tälle tehtävälle erittäin tärkeän ohjelmal
lisen merkityksen esittäen tunnetun määritelmänsä: kom
munismi on neuvostovalta plus koko maan sähköistäminen.

Leninin jälkeen on maassamme viisivuotissuunnitelmien 
aikana rakennettu paljon uusia sähkövoimalaitoksia, nii
den joukossa suuriakin. Mutta nykyisin, jolloin maamme 
on astunut kommunismin laajamittaisen rakentamisen kau
teen, puolueemme on asettanut tämän tehtävän ensimmäi
selle sijalle. Puolueen Keskuskomitea on julistanut koko 
maan sähköistämisen kansantalouden kehityksen pohjim
maiseksi perustaksi. Siten on jälleen voimakkaasti korostet
tu Leninin asettaman suuren tehtävän periaatteellista, oh
jelmallista merkitystä.

Nykyinen seitsenvuotissuunnitelma on oleva tärkeä 
vaihe tämän Leninin ajatuksen toteuttamisessa. Vuo
teen 1965 mennessä maamme sähkövoiman tuotanto koho
tetaan 500—520 miljardiin kilowattituntiin. Se merkitsee, 
että energiaa kehitetään yli kaksi kertaa niin paljon kuin 
sitä tuottivat neuvostovallan vuosina rakennetut maan 
kaikki sähköasemat ennen 7-vuotiskauden alkamista. Ta
loustieteilijäin ennakkolaskelmien mukaan sähkövoiman 
tuotanto on vuonna 1980 suunnilleen 2 biljoonaa 300 mil
jardia kilowattituntia.

Tämän ohjelman toteuttaminen merkitsee jättiläisas- 
kelta tuotantovoimien kehityksessä. Sähköistämisen poh
jalta, ja vain tältä pohjalta, voidaan toteuttaa kansanta
louden täyskoneellistaminen ja automatisointi. Kun maal
la on runsaasti sähkövoimaa, se merkitsee, että on mah
dollisuus ottaa käyttöön miljoonia uusia sähkömoottorei
ta ja koneita sekä turvata tuotanto elektronikojeilla ja 
laitteilla. Se avaa liikkumatilan jatkuvalle tekniselle ke
hitykselle, tekee neuvostoihmisten työn verrattomasti tuot
tavammaksi ja  helpommaksi.

Olemme astuneet hämmästyttävän teknisen vallanku
mouksen kauteen. Se liittyy tuotannon kanssa elimellises
ti yhteen sulautuvan tieteen valtavaan kehitykseen. Kan
samme ja puolueemme vaalivat tiedemiehiä, antavat 
arvoa tieteelle, eivät säästä varoja tukeakseen näiden roh
keita aloitteita. Kaikki tuntevat neuvostotieteen suuren
moiset saavutukset. Neuvostoliittolaisten Sputnikien ja 
lunnikien lähettämisen jälkeen on rajojen takaisten viha- 
miestemmekin ollut pakko tunnustaa neuvostotiedemies- 
ten johtava osuus maailman tieteellisessä kehityksessä.
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Tekninen vallankumous alkaa ulottua myös maatalou
den alalle. Se tuo muassaan työn tuottavuuden valtavan 
kasvun ja vähentää jatkuvasti maatalouden riippuvuutta 
luonnon oikuista. Sähköistäminen, koneellistaminen ja 
kemiallistaminen muuttavat maataloustyön vähitellen 
erääksi teollisuustyön lajiksi. Parhaista kollektiivitalouk- 
sien pelloista ja farmeista tulee todella suurtuottoisia 
vilja-, rehu-, liha- ja maitotehtaita. Näin lasketaan aineel
lista perustaa kaupungin ja maaseudun välisen eroavuu
den poistamista tarkoittavan suuren tehtävän ratkaisemi
selle.

Puolueen ja neuvostohallituksen politiikan suuret saa
vutukset kommunismin aineellisen ja teknisen perustan 
luomisessa ovat parhaana osoituksena siitä, että tämä po
litiikka on oikea. Työtätekevien miljoonajoukot kannatta
vat sitä lämpimästi. Siitä puhuu vakuuttavaa kieltä teol
lisuutemme ja maataloutemme työntekijäin työinnostus, 
kommunistinen työn liike. On jo kokonaisia tuotantolai
toksia, esimerkiksi Moskovan koneenrakennustehdas, lejee- 
rinkikombinaatti, Trjohgorkan kehruutehdas, joiden työn
tekijät ovat astuneet työvartioon saadakseen oikeuden tulla 
nimitetyiksi kommunistisiksi kollektiiveiksi.

Saavutuksemme ovat samalla varmana takeena voitos
ta rauhanomaisessa taloudellisessa kilpailussa Amerikan 
Yhdysvaltain ja muiden kehittyneimpien kapitalististen 
maiden kanssa. Se vauhti, jolla tuotannon ja tekniikan 
kehitys meillä tapahtuu, on kapitalismille ylivoimainen. 
Tietenkin myös porvarillisissa maissa tapahtuu uuden tek
niikan soveltamista käytäntöön, mutta se ei aina vastaa 
kapitalististen omistajien etua, eikä se poista, vaan syven
tää kapitalismin ristiriitoja. Tieteellis tekninen edistys ei 
yleensä puhuen ole kahden herran palvelija. Sitä voitai
siin pikemminkin verrata ratsuun, joka juoksee raisusti 
ja varmana, kun sosialismi sitä kannustaa. Milloin taas 
kapitalismi yrittää sitä satuloida, ratsu alkaa äksyillä, 
nousee takajaloilleen ja uhkaa suistaa ratsastajan satu
lasta.

Kapitalististen maiden työläisille järkiperäistäminen ja 
jatkuva koneellistaminen merkitsee riiston tehostumista 
ja automatisointi muodostuu monille heistä uhkaksi tulla 
heitetyksi kadulle. Meillä sitä vastoin ei ole eikä voikaan 
olla liikoja ihmisiä. Joltakin alalta vapautuvat työläiset
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pääsevät heti soveltamaan voimiaan toisilla aloilla. Siitä 
huolehtii puolue ja valtio.

Leninin ohjeille uskollisina puolueemme ja valtiomme 
noudattavat johdonmukaista työläisten työehtojen paran
tamisen politiikkaa. Mitä konkreettisia tavoitteita puo
lueella on tässä suhteessa?

XXI edustajakokouksen päätöksen mukaisesti keskite
tään kansantalouden seitsenvuotissuunnitelman tehtäviä 
toteutettaessa huomio siihen, että raskas lihasvoimin suo
ritettava työ korvataan konetyöllä niin teollisuudessa kuin 
myös maataloudessa, rakennustoiminnassa, kulkulaitok
sessa, kuormaustöissä ja kunnallistaloudessa. Sitä mukaa 
kuin tuotantoa automatisoidaan koneiden suoritettaviksi 
siirretään myös kevyemmät käsin suoritetut työt. Puolue 
pitää suuntana sitä, että ihmiselle jäisivät loppujen lopuk
si vain ne luovan työn tehtävät, joita »viisainkaan» kone 
ei pysty suorittamaan.

Puolueemme suorittaa myös tärkeitä toimenpiteitä työ
päivän lyhentämiseksi työpalkkaa pienentämättä. Tämän 
vuoden aikana saadaan suoritetuksi loppuun edellisinä vuo
sina aloitettu työläisten ja toimihenkilöiden siirtyminen 
7-tuntiseen työpäivään sekä 6-tuntiseen työpäivään maan
alaisissa töissä. Myöhemmin aletaan siirtyä 6- ja 5-tuntiseen 
työpäivään. Eikä sekään ole vielä lopullinen raja.

Tällainen on luonnollinen asiainkulku sosialistisen jär
jestelmän vallitessa. Sosialismin kannalta katsoen on työs
tä vapaa aika sitä aikaa, joka on välttämätön ihmisen 
persoonallisuuden monipuoliselle kehitykselle. Meidän 
yhteiskuntamme on kiinnostunut siitä, että sen kansalais
ten kaikki kyvyt kehittyisivät mahdollisimman suuressa 
määrin. Se pyrkii nostamaan kaikki työläiset insinööri- 
ja teknikkokunnan tasolle. Se johdattaa asioita ruumiillis
ta ja henkistä työtä tekevien välisen eroavuuden poista
miseen.

Työpäivää lyhentäessään puolue, valtio ja eri kansa
laispiirit kiinnittävätkin juuri tästä syystä niin suurta 
huomiota työtätekevien sivistyksellisen kasvun edellytys
ten luomiseen ja ennen muuta ilta- ja kirjeopiskelun laajen
tamiseen. Näistä ponnistuksista on jo nyt näkyvissä tulok
sia, jotka edistävät työtätekevien omatoimisuuden ja luo
van työn voimakasta kehitystä mitä erilaisimmilla aloilla.

Edelleen puolueen politiikka työtätekevien elintason 
kohottamisen alalla.
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Puolue tekee kaiken mahdollisen, jotta kansamme, 
joka rakentaa kommunismia ja takoo tulevien sukupol
vien onnea, eläisi jo tänään hyvin. Viime vuosina on puo
lueen aloitteesta suoritettu tärkeitä toimenpiteitä, jotka 
takaavat neuvostoihmisten hyvinvoinnin kohoamisen. Täl
löin noudatetaan johdonmukaisesti sitä linjaa, ettei paran
neta joidenkin erillisten ryhmien ja välikerrosten, vaan 
mitä laajimpien väestökerrosten asemaa.

Neuvostohallitus suorittaa toimenpiteitä alimmin pal
kattujen ja sen jälkeen keskitason palkkaa nauttivien 
työntekijäryhmien palkkojen korottamiseksi. Tässä suh
teessa on jo saatu melko paljon aikaan ja tätä suuntaus
ta valtiomme jatkaa vastedeskin.

Jo muutamia vuosia on maassamme ollut voimassa 
uusi eläkelaki, joka on tuntuvasti parantanut kymmenien 
miljoonien työtätekevien asemaa.

Suurten kansanjoukkojen etujen mukaisesti puolue on 
laatinut valtavan asuntotuotanto-ohjelman ja toteuttaa sitä 
menestyksellisesti. Ohjelman mittasuhteista voidaan saada 
käsitys vaikkapa sen perusteella, että yksistään vuosina 
1959—1965 kaupungeissa ja työläisasutuksissa rakenne
taan noin 15 miljoonaa huoneistoa ja maaseudulla noin 
7 miljoonaa asuintaloa. On lähestymässä aika, jolloin jo
kainen neuvostoperhe voi asua erillisessä hyvässä asun
nossa.

Puolueen ottamalla suunnalla luopua vähitellen vero
jen perimisestä työläisiltä ja toimenhaltijoilta on periaat
teellinen merkitys. Toisin kuin mikä tahansa porvarillinen 
valtio meidän sosialistinen valtiomme ei pyri lisäämään 
verotusta, vaan se pyrkii vapauttamaan työtätekevät ve
roista.

Puolueen ja hallituksen toimenpiteet neuvostoihmisen 
terveyden suojelemiseksi kuvastavat leniniläistä huolenpi
toa ihmisestä. Valtavia ja yhä kasvavia summia myönne
tään terveydenhoidon parantamiseen, parantoloiden ja 
lepokotien, täysihoitolain ja hotellien rakentamiseen, le- 
popaikkavyöhykkeiden perustamiseen suurten kaupun
kien ympärille ja kylpyläseuduille sekä liikuntakasvatuk
sen ja urheilun kehittämiseen.

Viime aikoina hyväksytyt päätökset edellyttävät esi- 
koululaitosten, internaattikoulujen ja  päiväkotikoulujen 
verkoston laajaa kehittämistä. Tämä merkitsee olennaista 
panosta nuoren polven yhteiskunnalliseen kasvattamiseen
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ja  samalla se on tuntuvana apuna miljoonille perheille, 
sillä yhteiskunta, valtio ottaa kattaakseen yhä suuremman 
osan lasten ylläpitokustannuksista. Yhteisruokailun ja 
yleisönpalvelun kehittämisen ja parantamisen rinnalla näil
lä toimenpiteillä on erityisen suuri merkitys naisille. Mal
likelpoisia yhteisruokaloita, lastenseimiä ja -tarhoja Lenin 
nimitti kommunismin oraiksi. »...Näiden oraiden vaali
minen on meidän yhteinen ja ensimmäinen velvollisuu
temme», sanoi hän.

Leninin opin henkeä ohjeena pitäen puolue on viime 
vuosina tehnyt suuren työn sosialistisen demokratian ke
hittämiseksi ja täydellistämiseksi. Se ei ilmene ainoastaan 
sosialistisen laillisuuden täydellisessä voimaanpalauttami- 
sessa ja lujittamisessa sekä taistelussa kaikkia virkaval- 
taisuuden ilmauksia vastaan. Puolue ja  hallitus ovat otta
neet päättävän suunnan siihen, että monet aikaisemmin 
valtiolle kuuluneet tehtävät siirretään vähitellen ammattilii
toille, kansalaisjärjestöille ja työtätekevien kollektiiveille. 
Puolue ja hallitus tulevat vastedeskin kulkemaan sosialisti
sen demokratian jatkuvan kehittämisen tietä.

Niinpä voimmekin täydellä syyllä sanoa: sitä, mitä 
Lenin piti elintärkeänä, mitä hän suunnitteli, mistä hän 
haaveili, sitä kansamme ja puolueemme toteuttavat nyt 
menestyksellisesti käytännössä.

s h r t o m a a i k e e n  k a r i s t a n e e t  k a n s a t
JA YSTÄVYYSPO LITUKKA

Toverit! Leninin ohjeille uskollisena on puolueemme 
aina tukenut sorrettujen kansakuntien vapaustaistelua, 
niiden itsemääräämisoikeutta. Kun sitten toisen maail
mansodan jälkeen toteutui jättiläismäisessä mitassa Leni
nin ennakkonäkemys Idän kansojen vapautumisesta, jol
loin siirtomaaimperiumien raunioille luotiin kymmeniä 
uusia riippumattomia valtioita, silloin myös neuvostoval
tiomme eteen nousi uusia tärkeitä tehtäviä.

Vuosisatoja siirtomaariiston iestä kantaneet kansat 
tarvitsivat paitsi moraalista ja  poliittista tukea myös ta
loudellista apua kansallisen talouselämänsä kehittämi
seen.

Mitä tulee suhteisiimme sosialistiseen leiriin kuuluviin 
maihin, niin ne ovat heti alusta lähtien rakentuneet sosia
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listisen internationalismin periaatteille. Kiinteä liitto ja 
veljellinen ystävyys, keskinäisapu ja yhteistoiminta sosia
lismin ja kommunismin rakentamisessa — siinä on näi
den suhteiden perusta.

Mutta me käsitämme sosialistisen maamme kansainvä
lisen velvollisuuden laajemmin, käsitämme että on autet
tava myös niitä vapautuneita kansoja, jotka eivät kuulu 
sosialismin maailmanjärjestelmään. Kaikinpuolinen, pyy
teetön apu niiden poliittisen ja taloudellisen itsenäisyyden 
lujittamisessa on perustana suhteillemme vastasyntynei
siin valtioihin. Emme tietenkään tyrkytä apuamme kenel
lekään, mutta autamme silloin, kun sitä meiltä pyydetään.

Tie vapautuneiden maiden itsenäisyyden lujittamiseen 
kulkee niiden kansallisen talouselämän kehittämisen, si
vistyksen kohottamisen ja  kansan aineellisen aseman pa
rantamisen kautta. Valtava merkitys sellaisille maille on 
teollistamisella. Juuri siinä suhteessa nuoret valtiot tar
vitsevat eniten tukea. Sen vuoksi Neuvostoliitto kehittää 
vastaavasti taloudellista yhteistoimintaansa niiden kanssa. 
Neuvostoliiton avunannon päämuotoja ovat nykyaikaisen 
teollisuuskaluston toimittaminen, avunanto suurten tuo
tantolaitosten rakentamisessa, luonnonrikkauksien etsin
nässä ja jalostuksessa, kansallisen asiantuntijahenkilös- 
tön kouluttamisessa. Neuvostoliiton osallistuminen Bhi- 
lain terästehdas jättiläisen, Assuanin padon, Indonesian 
terässulattimon sekä kymmenien muiden teollisuuskoh- 
teiden rakentamiseen on Idän kansojen elinetujen mu
kaista.

Usein kuulee sanottavan, että länsimaatkin muka ko
vasti haluavat auttaa imperialismin ikeen harteiltaan ka
ristaneita kansoja. Yleensä puhuen olisi vain oikeudenmu
kaista, jos siirtomaavallat palauttaisivat asianomaisille 
vaikkapa osankin anastamistaan rikkauksista. Kysymys ei 
kuitenkaan ole siitä. Länsimaat jarruttavat nytkin enti
seen tapaan heikosti kehittyneiden maiden itsenäistä ke
hitystä ja teollistumista. Niiden »avun» luonteen sanele
vat, kuten tiedetään, niiden sotilaalliset suunnitelmat, 
jotka ovat ilmeisen vaarallisia tuota apua saavien valtioi
den riippumattomuudelle.

Lännessä sanotaan, että nyt on kehkeytynyt taistelu 
Idän maista ja että Neuvostoliitto muka pyrkii sitomaan 
ne itseensä. Mutta pyrkiikö Neuvostoliitto vetämään Idän 
maita SEATO:n ja CENTOrn kaltaisiin sotaliittoihin? Esit-
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tääkö Neuvostoliitto poliittisia ehtoja avulleen? Vaatiiko 
se itselleen oikeutta puuttua sisäisiin asioihin? Ei, siten 
menettelevät juuri länsivallat.

Näin ollen vapautuneilla kansoilla on valittavanaan 
kaksi avunmuotoa, kaksi poliittista suuntausta. Onko ih
meteltävää, jos nuo kansat yhä enemmän loittonevat Län
nen politiikasta? Ne käsittävät, että apu on hyvää, kun se 
on pyyteetöntä, ja ystävyys lujaa, kun se on aitoa.

Vapautuneiden maiden riippumattomuuden lujittumi
nen ja menestyksellinen kehitys lähentävät sitä aikaa, 
jolloin ne saavuttavat laillisen oikeutensa osallistua rinnan 
toisten valtioiden kanssa kaikkien tärkeiden kansainvälis
ten kysymysten ratkaisuun.

Luottamus, jota Neuvostoliiton politiikka Idän maissa 
nauttii, on suuri asia. Se tulee vielä tuntumaan rauhan lu
jittumisena ja sosiaalisena edistyksenä. Tästä luottamuk
sesta saamme kiittää sitä, että neuvostopolitiikan perusta
na ovat suuren Leninin kehittämät periaatteet.

TAISTELU RAUHAN JA RAUHANOMAISEN 
RINNAKKAINOLON PUOLESTA

Lenin neuvoi puoluettamme ja kaikkia kommunisteja 
kamppailemaan uupumatta rauhan puolesta, sotien hävit
tämiseksi. Hän sanoi: »Sotien lopettaminen, rauha kanso
jen kesken, rosvouksen ja väkivallantekojen lopettaminen 
— juuri se on meidän ihanteemme...»

Nyt Lännessä on ovelia lehtimiehiä, jotka väittävät, 
että Lenin muka oli kahden järjestelmän rauhanomaisen 
rinnakkainelon vastustaja. Nuo väärentäjät ottavat Leni
nin kootuista teoksista irrallisia sitaatteja, jopa niiden 
katkelmiakin, jotka koskevat kansalaissodan ja sotilaalli
sen intervention aikaa. Mutta maailman porvaristohan itse 
aiheutti silloin maahanhyökkäyksellään sen, että Venäjän 
proletariaatin taistelusta tuli luonteeltaan kansainvälinen 
taistelu. Oli selvää, että tuon intervention aikana kysymys 
sosialismin ja kapitalismin rauhanomaisesta rinnakkain
elosta jäi taka-alalle. Sen sijaan nuo herrat sivuuttavat 
visusti vaieten neuvostovallan ensimmäisten rauhanvuo
sien koko leniniläisen politiikan, sen suuntauksen käytän
nöllisen yhteistoiminnan aikaansaamiseen kapitalististen 
valtioiden kanssa, mikä ilmeni selvästi niissä ohjeissa,
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joita Lenin antoi ensimmäisiin kansainvälisiin (esim. Ge
novan 1922) konferensseihin osallistuneille Neuvosto-Ve
näjän valtuutetuille.

Tuona aikana Lenin kehitteli ajatustaan kahden jär
jestelmän rauhanomaisesta taloudellisesta kilvoittelusta. 
Leninin sanonnan mukaan se on »kahden — kommunis
tisen ja kapitalistisen — tuotantotavan, kahden talousmuo- 
dostuman, kahden talousjärjestelmän.. .  kilpailua. Me to
distamme olevamme voimakkaampia... Tehtävä on tieten
kin vaikea, mutta olemme sanoneet ja sanomme: 'Sosialis- 
mi vaikuttaa esimerkin voimalla.’ Väkivalta on voimassa nii
den suhteen, jotka haluavat palauttaa valtansa. Mutta sii
hen rajoittuukin väkivallan merkitys ja sitten on voimaa 
vaikutus, ja esimerkki. On osoitettava käytännössä, esimer
kin avulla, mitä merkitsee kommunismi.»

Rauhanomaisen rinnakkainolon periaate oli silloin sa
moin kuin nytkin Neuvostoliiton koko ulkopolitiikan poh
jana. Puolueemme on viime vuosina kehittänyt luovalla 
tavalla tätä Leninin ajatusta. Ratkaiseva merkitys tässä 
oli puolueen XX ja XXI edustajakokouksen johtopäätök
sellä, ettei meidän aikanamme ole kohtalonomaista sotien 
väistämättömyyttä, vaan että sodan ehkäiseminen on mah
dollista. Tämän johtopäätöksen tehdessään puolue sanoi 
uuden sanan marxilaisuudessa.

Aggressiivisuus liittyy tietenkin imperialismin luontee
seen. Mutta ei pidä dogmaattisesti tuijottaa vain tähän 
asian yhteen puoleen. Ei voida olla huomaamatta, että on 
ilmaantunut mahtavia sotaa vastustavia voimia. Ei saa 
jättää huomaamatta sitä tosiasiaa, että aika, jolloin im
perialismi hallitsi koko maailmassa, on peruuttamattomas
ti mennyt. Imperialismi ei enää pysty pakottamaan koko 
maailmaa elämään omien lakiensa mukaisesti. On olemas
sa mahtava sosialismin maailmanjärjestelmä; imperialis
mia on heikentänyt siirtomaajärjestelmän luhistuminen; 
on muodostunut laaja »rauhan vyöhyke»; rauhan ja demo
kratian voimat ovat käyneet entistä yhtenäisemmiksi ja 
järjestyneemmiksi itsessään imperialistisissa maissa. Eikö 
näillä mahtavilla tekijöillä ole reaalista merkitystä ratkais
taessa kysymystä sodasta ja rauhasta?

Jotta siis tänään oltaisiin uskollisia marxismille-leni- 
nismille, ei riitä sen vanhan totuuden toistaminen, että im
perialismi on aggressiivinen. On käytettävä kaikki ne 
uudet tekijät, jotka toimivat rauhan hyväksi, ihmiskunnan
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pelastamiseksi uuden sodan katastrofilta. Se merkitsee 
ennen muuta laajojen kansanjoukkojen saamista kaikkial
la mukaan taisteluun rauhan puolesta, että vältyttäisiin 
sodalta, estettäisiin se. Dogmaattinen asenne on takapa
juinen asenne.

Luovan leninismin ulkopolitiikan, joka nojaa kaikkiin 
rauhan hyväksi vaikuttaviin tekijöihin, on parhaiten to
distanut oikeaksi tämän politiikan saavuttama menestys. 
Neuvostohallituksen uupumaton ja aloiterikas kamppailu 
on kantanut hedelmää. On saatu aikaan kansainvälisen 
jännitystilan tuntuva lieventyminen. »Kylmän sodan» aal
to laskee. Yhteiskuntajärjestelmältään erilaisten valtioiden 
kesken solmitaan liikesuhteita, myös kulttuuriyhteyksiä. 
Kärkevät kansainvälisen tilanteen kysymykset ovat lopul
takin tulleet Lännen ja Idän välisten vakavien neuvotte
lujen kohteeksi.

Neuvostohallituksen aktiivinen taistelu rauhan ja  rau
hanomaisen rinnakkainolon puolesta antaa ulkopolitiikal
lemme uraa uurtavan, uutta luovan luonteen. Tämä ilme
nee kärkevien maailmanpolitiikan kysymysten avoimessa 
esille ottamisessa, pariaatteellisessa lujuudessa, johon 
yhtyy valmius mennä järkeviin kompromisseihin. Se on 
todella demokraattista ulkopolitiikkaa, jota harjoitetaan 
avoimesti kansojen nähden.

Neuvostohallituksen käytännöllisessä toiminnassa ovat 
saaneet laajan sijan henkilökohtaiset kosketukset niin 
valtiomiehiin kuin porvarillisten maiden julkisuuden edus
tajiinkin. Niillä on suuri merkitys Neuvostoliiton ja  tois
ten valtioiden välisten suhteiden parantamiselle ja koko 
kansainvälisen tilanteen tervehdyttämiselle. Nuo kosketuk
set todistavat uudemman kerran, että se yhteiskuntajärjes
telmiltään erilaisten valtioiden rauhanomaisen rinnakkain
olon leniniläinen politiikka, jota puolueemme ja neuvos
tohallitus toteuttavat, on ainoaa oikeaa ja elinkykyistä 
politiikkaa.

Voimasuhteen muutos kansainvälisellä areenalla, so
sialistisen leirin mahdin kasvu sekä selvästi nähtävissä 
olevat uuden sodan katastrofaaliset seuraamukset edistä
vät rajankäyntiä myös imperialististen valtioiden hallitse
vissa piireissä. Siellä ilmaantuu kovakalloisten rauhanvas- 
tustajien rinnalle järkevästi ajattelevia valtiomiehiä, jotka 
tajuavat, että sota, jossa käytettäisiin uusia joukkotuho- 
välineitä, olisi mielettömyyttä.
540



Sellaista on sotatekniikan kehityksen dialektiikka — 
uusi, sotaa varten luotu ase alkaa synnyttää painetta rau
han hyväksi. Marxilaisille siinä ei ole mitään arvoituksel
lista. Marxilaisuuden klassikot eivät koskaan kieltäneet 
sitä, että uudentyyppiset aseet eivät mullista ainoastaan 
sodankäyntiä, vaan voivat vaikuttaa myös politiikkaan. 
Siitä on esimerkiksi Engels kirjoittanut »Anti-Duhringis- 
sä». Ja Lenin, kuten N. K. Krupskaja kertoo, näki enna
kolta, että »tulee sellainen aika, jolloin sota käy niin tu
hoisaksi, että se tulee ylipäänsä mahdottomaksi». Lenin 
kertoi Krupskajalle eräästä keskustelusta insinöörin kans
sa, joka oli sanonut, että nyt on vuorossa keksintö, joka 
tekee mahdolliseksi suuren armeijan tuhoamisen kaukaa. 
Se tekee kaikenlaisen sodan mahdottomaksi. Krupskaja 
kirjoittaa, että »Iljits puhui tästä suuresti viehättyneenä. 
Näkyi, miten kiihkeästi hän halusi, että sota kävisi mah
dottomaksi.»

Rajankäynnillä vaikutusvaltaisissa porvarillisissa pii
reissä on epäilemättä merkitystä menestykselliselle taiste
lulle rauhan puolesta. Jo Lenin sanoi, että meille ei ole 
samantekevää, joudummeko tekemisiin niiden porvaristo- 
leirin edustajien kanssa, jotka pyrkivät ratkaisemaan ky
symyksen sodan avulla, vai niiden porvaristoleirin edus
tajien kanssa, joilla on taipumusta pasifismiin, vaikka 
kuten Lenin sanoi huonompaankin ja kommunismin kan
nalta katsoen kaiken arvostelun alapuolella olevaan.

Rauhan puolesta käytävässä taistelussa saatu menes
tys luo hyvän pohjan jatkuvalle etenemiselle. Nyt on pää
tehtävänä saada aikaan aseistariisunta. On varsin kuvaa
vaa, että juuri meidän sosialistinen valtiomme, jolla on 
tunnustettu ylivoima sotilaallisella alalla, on tehnyt ehdo
tuksen yleisestä ja täydellisestä aseistariisunnasta, asettaen 
sen maailmanpolitiikan keskeiseksi tehtäväksi.

Kuvitelkaapa, toverit, sellaista tilannetta, että kaikki 
nuo kuuluisat sputnikit, lunnikit ja  muut taivaalliset lä
hettiläämme olisivat amerikkalaista syntyperää ja että 
meidän maamme lähettelisi ylös raketteja, jotka itsepin
taisesti putoilisivat alas. Kukapa silloin uskoisi, että Ame
rikan viranomaiset tekisivät ehdotuksen täydellisestä aseis
tariisunnasta? Minä en sitä usko, ettekä tekään usko. 
Ilmeisesti ei usko kukaan!

Kovakalloiset imperialistit tekevät ymmärrettävästi 
kaikkensa estääkseen Neuvostoliiton ehdotusten hyväksy
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misen. He edustavat niiden monopolipääoman ryhmien 
etuja, jotka eivät millään muotoa halua luopua lihavista 
liikevoitoistaan, joita militarisoinnin ja kilpavarustelun 
politiikka niille tuottaa. Niitä ovat Pentagonin, Amerikan 
sotalaitoksen edustajat, jotka tolkuttomasti kehottavat yhä 
uusiin sotaseikkailuihin. Niitä ovat NATO:n johtomiehet, 
jotka näkevät kaiken toimintansa tarkoituksen olevan 
siinä, että Euroopan rauhalliset vainiot muutettaisiin 
uuden hävityssodan areenaksi. Niitä ovat Länsi-Saksassa 
ja Japanissa päätään nostavat militaristiset, revanssia hau
tovat voimat. Niin, rauhanasialla on paljon vihollisia. Nii
den vaarallisuutta ei saa aliarvioida. Ne ovat todellisia 
petoja. Siksi pitää aina terästää kansojen valppautta.

Tarvitaan tehokasta taistelua sotahenkisiä imperialiste
ja vastaan, jotta niiden aggressiiviset suunnitelmat teh
täisiin tyhjäksi. Hyökkääjät voidaan palauttaa järkiinsä 
vain yhdellä keinolla: niille ei saa jäädä epäilystäkään sii
tä, että jos ne rohkenevat päästää uuden sodan valloilleen, 
niin kaikkialla, sekä rintamalla että selustassa, niitä vas
taan nousee pelottava voima, joka ei salli niiden välttää 
oikeudenmukaista rangaistusta. Tuon voiman tulee jatku
vasti muistuttaa rauhan vihollisille: memento mori! — 
muista olevasi kuolevainen! Jos aloitat sodan, tulet hirte
tyksi, niin kuin Nurnbergissä hirtettiin hitleriläiset johto
miehet. Rikokset ihmiskuntaa vastaan eivät jää rankai
sematta.

Suuren Leninin aatteisiin perustuva puolueemme ulko
poliittinen suuntaus on siis koeteltu elämässä ja saanut 
osakseen laajan kansainvälisen tunnustuksen. Tämä täy
sin neuvostokansan etujen mukainen suuntaus on samalla 
johdonmukaisesti kansainvälinen suuntaus. Se ilmentää 
kaikkien rauhaa rakastavien kansojen perusetuja, kan
sainvälisen työväenliikkeen etuja, koko edistyksellisen ih
miskunnan etuja.

LENININ SUURTEN AATTEIDEN TOTEUTUMISEN 
VUOSISATA

Toverit!
Vuosisatamme, 20. vuosisata, on mitä tärkein vaihe 

ihmiskunnan historiassa. Se on Leninin suurten aatteiden 
toteutumisen vuosisataa.
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Jo vuosisatamme ensimmäinen puolisko merkitsi sel
laista valtavaa historiallista edistystä, ettei mikään ihmis
kunnan menneen historian aikakausi vedä sille vertoja. 
Ensin Lokakuun suuri sosialistinen vallankumous, joka 
muutti tsaarin Venäjän työläisten ja  talonpoikien valtiok
si. Sitten laajassa mitassa tapahtunut sosialistinen raken
nustyö, jonka tuloksena suunnattoman suuri maamme 
kohosi nopeasti sosialistisen teollisuuden ja kollek
tiivisen suurmaatalouden edistyneen maan asemaan. Sen 
jälkeen toisen maailmansodan lopputulos, so. neu
vostoarmeijan suorittama fasistisen Saksan ja sen liitto
laisten tärkeimpien asevoimien murskaaminen, mikä ta
kasi fasisminvastaiselle liittoumalle täydellisen voiton. 
Tämän jälkeen työtätekevien pääsy valtaan 13:ssa Euroo
pan ja Aasian maassa, mm. suuressa Kiinassa, ja noiden 
maiden astuminen sosialismin rakentamisen tielle sekä 
asukasluvultaan yli miljardi ihmistä käsittävän sosialismin 
maailmanleirin muodostuminen. Sitten monien Aasian ja 
Afrikan sorrettujen kansojen, muun muassa Intian ja In
donesian suurten kansojen vapautuminen siirtomaavaltiu- 
den ikeestä.

Siinä ovat vuosisatamme ensimmäisen puoliskon tär
keimmät maailmanhistorialliset tulokset! Nämä valtavat 
edistysaskeleet merkitsevät leninismin aatteiden voittokul
kua ja painavaakin painavampaa vahvistusta marxilais- 
leniniläisen tieteen löytämille historian lainmukaisuuksille. 
Eikä ole minkäänlaisia objektiivisia perusteita olettaa, 
että vuosisatamme toisen puoliskon historia poikkeaisi 
yhteiskuntakehityksen peruslainmukaisuuksista.

Marxismi-leninismi ei tietenkään harrasta tulevien ta
pahtumien tyhjänpäiväistä arvailua. Mutta tämä ei mer
kitse, etteikö lainkaan voitaisi nähdä ennakolta vuosisa
tamme toisen puoliskon historian näkymiä. Me näemme 
selvästi historiallisen kehityksen pääsuunnat.

Ensiksi. On täysin selvää, että neuvostokansa on yhä 
lisääntyvällä menestyksellä toteuttava suurta kommunisti
sen rakennustyön ohjelmaa. Seitsenvuotissuunnitelman 
suurisuuntaiset tehtävät täytetään ennen määräaikaa.

Kun kansamme pääsee näin korkealle tasolle, ei täydel
lisen kommunistisen yhteiskunnan rakentaminen ole enää 
kaukana. Montako vuotta vielä tarvitaan tämän Leninin 
asettaman korkeimman päämäärän saavuttamiseksi, sitä 
emme ole vielä tarkalleen määritelleet. Mutta jos joku
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ulkomaalainen epäilijä luulee, ettei sankarillinen kansam
me ehdi 20. vuosisadan loppuun mennessä rakentaa kom
munistista yhteiskuntaa, niin hän erehtyy. Jokainen neu- 
vostotyöläinen sanoo hänelle varmana ja päättävänä: me 
täytämme tämänkin tehtävän ennen määräaikaa!

Toiseksi. Neuvostoliiton mukana nousevat korkeam
malle tasolle muutkin sosialistisen leirin maat.

Veljellisen yhteistyön ja keskinäisen avunannon ansios
ta kaikkien sosialismin maiden kehitys tapahtuu nykyisin 
sellaisin seitsenpeninkulmaisin askelin, että taloustietei
lijäin laskelmien mukaan ei jäänyt enää kovinkaan pitkä 
aika siihen, kun sosialistinen leiri tulee tuottamaan yli 
puolet maailman teollisuustuotannosta. Siis lähestyy no
peasti aika, jolloin sosialististen kansojen suuri perhe 
saavuttaa ratkaisevan yliotteen imperialististen valtioiden 
leirin kanssa käymässään taloudellisessa kilvoittelussa ja 
sen jälkeen menee eteenpäin, kommunismiin.

Kolmanneksi. Kaikesta päätellen on vuosisatamme toi
nen puolisko oleva sorrettujen kansojen ja riippuvuussuh
teessa olevien maiden täydellisen vapautumisen aikaa.

Aasian kansallinen vapautusliike saavuttaa vuosisadan 
puolivälissä saamiensa suurten voittojen jälkeen jatkuvas
ti yhä uusia menestyksiä kansakuntien täyden poliittisen 
ja taloudellisen riippumattomuuden puolesta käymässään 
taistelussa. Afrikassa useimmat arabikansat ovat jo karis
taneet pois imperialististen orjuuttajien ikeen. Afrikan 
neekerikansatkin ovat heränneet ja muodostaneet ensim
mäisiä riippumattomia valtioitaan. Kaikissa Afrikan siir
tomaissa julistetaan kansanliikkeen taistelutunnusta: 
»Riippumattomuus jo meidän sukupolvemme aikana!» 
Nykyisin esitetään Afrikassa vieläkin ponnekkaampaa 
tunnusta: »Riippumattomuus viipymättä!» Kansallisen 
liikkeen hyökyaalto on nousemassa myös muodollisesti 
riippumattomissa, mutta tosiasiallisesti riippuvuussuhtees
sa olevissa Latinalaisen Amerikan maissa.

On tietenkin otettava huomioon, että imperialistit te
kevät kaiken voitavansa tukahduttaakseen sorrettujen 
kansojen kansallisen vapausliikkeen. Mutta eivätkö ne 
aikaisemminkin ole tehneet kaikkea mikä on ollut mah
dollista? Tuo liike on kuitenkin yhä kasvanut ja  tullut 
voittamattomaksi voimaksi.

Väliaikaista menestystä imperialistit ovat saavuttaneet 
vain niissä maissa, missä ne ovat voineet nojata paikal-
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listen lahjottavien taantumuksellisten tukeen. Mutta voi
daanko olettaa vapautta rakastavien kansojen pitkälti sie
tävän kansallisten pettureiden, vierasmaalaisten imperia
listien apurien valtaa? Ei. Siirtomaavaltiuden päivät ovat 
luetut.

Neljänneksi. Kansojen suuri taistelu kestävän maail
manrauhan turvaamisen puolesta kasvaa ja voimistuu vuo
si vuodelta.

Jo nyt on voimasuhde sellainen, että maailmanrauhan 
asiaa puoltavilla kansoilla ja valtioilla on ylivoima. Rie- 
haantuneimmat imperialistit uhkaavat kuitenkin sytyttää 
hirvittävän ydinsodan, joka saattaisi kansat raakalais
maisen joukkohävityksen omaksi. Siksi kansat eivät voi 
luopua taistelusta rauhan luotettavan turvaamisen puoles
ta. Se on niille elämän ja kuoleman kysymys.

Kaikki tekijät, joiden vaikutuksesta viime aikoina on 
saavutettu menestystä rauhan suojaamisessa ja kansain
välisen jännityksen lieventämisessä, voimistuvat yhä 
enemmän. Leninin ajatus taistelusta ihmiskunnan pelas
tamiseksi sodan hirvittävältä painajaiselta on temmannut 
mukaansa valtavat kansanjoukot kaikissa maanosissa ja on 
siitä syystä tullut suureksi reaaliseksi voimaksi, joka tulee 
vastustamattomasti kasvamaan ja lopulta tekee kaiken 
sotilaallisen hyökkäyksen mahdottomaksi.

Tähän suuntaan juoksevat nykyisin historiallisen ke
hityksen vuolaat virrat kaikista esteistä huolimatta.

Mitä tulee nykyajan kapitalismin maiden näköaloihin, 
niin meidän on parasta jättää näiden näköalojen konkreet
tinen arviointi kunkin kapitalistisen maan marxilais-leni- 
niläisten tehtäväksi. Hehän tuntevat parhaiten tilanteen 
omissa maissaan. Me voimme tässä vain todeta, mihin 
yleiseen suuntaan noissa maissa vaikuttavat ja  tulevat 
vaikuttamaan yhteiskuntakehityksen peruslainmukaisuu- 
det, jotka historiallisen materialismin tiede on saanut sel
ville.

Tosin Marokon vetotuomioistuin teki hiljattain kom
munistisen puolueen juttua käsitellessään päätöksen, että 
»meillä ei voi olla sijaa historialliselle materialismille». 
Mutta koska koko muu maailma ei kuulu Marokon tuo
mioistuimen oikeudenkäyttövallan piiriin, voimme huoletta 
olla sitä mieltä, että historiallisen kehityksen lait kuitenkin 
pysyvät yhä voimassa.

Pääasia on siinä, että kapitalismi yhteiskuntajärjestel-
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mänä on jo elänyt aikansa. Sille ominaisten ratkaisematto
mien ristiriitojen kärjistymisen seurauksena nykyajan ka
pitalismi menettää yhä suuremmassa määrin elinvoimaan
sa. Se on jo yli-ikäistä, lahoavaa kapitalismia. On tunnet
tua, että kaalinkeräkin alkaa mädäntyä ellei sitä ole kor
jattu talteen sen valmistuttua. Sitä suuremmalla syyllä ka
pitalismi.

Viime vuosisadan jälkipuoliskolla, jolloin kapitalistinen 
riistojärjestelmä länsimaissa eli voimiensa suhteellisen 
kukoistuksen kautta, se ei tarvinnut valtion taholta suurta 
tukea. Silloin kapitalistit sanoivat, että valtion tulee suorit
taa ainoastaan »yövahdin» tehtäviä eikä sekaantua talous
elämän kulkuun. Nyt ovat asiat aivan toisin. Yhdessäkään 
maassa, missä monopolikapitalismi on vallassa, se ei tule 
toimeen ilman suurilukuisen ja aseistustaan kuumeisesti 
lisäävän vakinaisen armeijan tukea. Valtiomahti on nyt ve
detty välittömästikin palvelemaan kapitalististen monopo
lien taloutta. Ilman valtion tilauksia, tukipalkkioita ja  ta
kuita nuo monopolit eivät enää voisi tulla toimeen, puhu
mattakaan siitä, että valtio tukee niiden etuja ulkomailla. 
Tästä kaikesta huolimatta nykyajan kapitalismi ei pysty 
täydelleen käyttämään tuotantotehoaan, se ei pysty välttä
mään entistä useammin toistuvien talouspulien kouristuk
sia. Siis on selvää, että kapitalismin elinkykyisyys on jo 
lopullaan.

Orjanomistusjärjestelmän vallitessa pidettiin kelvotto
mana ja halveksittavana isäntänä sitä, joka ei pystynyt 
ruokkimaan orjiaan. Mutta nykyajan kapitalismi on vuo
desta vuoteen kykenemätön antamaan työtä miljoonille 
työläisilleen, joilla ei ole muuta toimeentulolähdettä kuin 
palkkatyö. Myös työssäkäyvien asema huononee. Farma
rien ja sivistyneistön enemmistön elämä vaikeutuu. Kan
san keskuudessa kasvaa tyytymättömyys ja suuttumus.

Tästä kirjoitti tunnettu senaattori Humphrey hiljattain 
seuraavaa: »Valtavat ihmisjoukot kaikkialla maailmassa 
elävät nälkärajalla. Yhdysvalloissakin on suuria työttömyy
den ja  todellisen kurjuuden pesäkkeitä... Ja kaikkialla, 
missä maailmaan on jäänyt köyhyyttä, jonka seuralaisena 
ilmaantuu sen seikan tajuaminen, ettei ole olemassa pyhää 
oikeutta (!) köyhyyteen, ihmiset saattavat turvautua väki
valtaan. Amerikan slummeissa, Afrikan savanneilla, Länsi- 
Virginian hiilikaivoksissa köyhyys ruokki epätoivoa ja 
usein väkivaltaa.»
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Tähän senaattori Humphrey lisäsi, että väistämättö
mästi kasvava puutteenalaisten joukkojen viha saattaa 
ilmetä »koko yhteiskunnan kukistamiseen tähtäävän voi
makkaasti organisoidun esiintymisen muodossa». Tässä 
herra senaattori tietenkin hieman liioitteli vaaraa, koska, 
niin kuin tiedetään, eivät rajuimmatkaan kansanjoukkojen 
vallankumoukselliset esiintymiset tähtää koko yhteiskun
nan kukistamiseen — sehän olisi mahdotontakin — vaan 
ainoastaan vallassaolevan luokan ja  sitä vastaavan yhteis
kuntajärjestelmän kukistamiseen.

Monet muut USA:n vallassaolevan luokan edustajat ke
hottavat suuriäänisesti etsimään pelastavaa aatetta amerik
kalaiselle politiikalle. Vieläpä John Foster Dulles -vaina
jakin aikoinaan puhui ja kirjoitti tästä paljon. Niinpä jo 
vuonna 1952 hän kirjoitti »Life» lehdessä: »On kohtalon 
ivaa, että me, jotka niin ylpeinä julistamme kunnioitustam
me kaikkea henkistä kohtaan, nojaamme aineelliseen puo
lustukseen, kun taas vakaumukselliset materialistit käyvät 
tuloksellista taistelua yhteiskunnallisten aatteiden avulla 
ja kaikkialla herättävät ihmiskuntaa... Meidän pitää 
olla dynaamisia, meidän on käytettävä aatteita asei
namme!»

Valtiosihteerin virassa hän, Dulles, pyrki kaikin ta
voin olemaan »dynaaminen» ja  tuhlasi toista miljardia dol
laria ideologiseen taisteluun. Mutta tuhlasi turhaan. Hän ei 
löytänyt yhtään puoleensavetävää aatetta. Dullesin jälkeen 
ovat toisetkin neropatit USArssa valittaneet julkisesti Ame
rikan politiikan aatteellista köyhyyttä, eikä syyttä. Siellä 
vallitsee sietämätön aatteellinen nälkä. Siksi toisinaan tulee 
mieleeni ajatus: miksi Amerikan johtajat eivät pyydä meil
tä aatteellista apua? Me neuvostoihmiset emme kitsastele 
kun näemme puutetta.

Meillähän on ehtymättömän runsaasti suurenmoisia 
aatteita, niitä riittäisi Amerikallekin. Esimerkiksi loistava 
niin taloudellisten kuin poliittistenkin kriisien täydellisen 
poistamisen aate! Työttömyyden hävittämisen aate! Aate 
työpäivän lyhentämisestä palkkaa pienentämättä! Kansan
joukkojen kurjuuden hävittämisen aate! Kaikki ne ovat 
käytännössä koeteltuja, täysin tehokkaita aatteita. Edelleen 
rauhan turvaamisen, rauhanomaisen rinnakkainolon ja 
kaikkien maiden välisen yhteistoiminnan aate! Kaikkien 
sorrettujen kansakuntien riippumattomuuden ja tasa-arvoi- 
suuden aate! Aate koko kansan demokratian ja  vapauden
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tosiasiallisesta eikä vain muodollisesta turvaamisesta jo
kaisessa maassa!

Miksi tällaisia aatteita ei voida soveltaa Yhdysvaltojen 
nykyisessä politiikassa? Asia on siten, että näillä erinomai
silla aatteilla on vetovoimaa vain siinä tapauksessa, että 
maan vallassa olevat piirit ryhtyvät niitä toteuttamaan, ei 
puheissa, vaan teoissa. Mutta sitä kapitalistiset monopolit 
eivät mitenkään halua. Tästä aiheutuu huutava ristiriita 
niiden sanojen ja tekojen välillä, ja  silloin ei tietenkään 
ole mitään hyötyä julistetuista aatteista. Siinä on porvaril
listen hallitusten koko surkeus. Niinpä ne mainostavat rau- 
hanrakkauttaan, mutta käytännössä harjoittavat kilpava
rustelua ja  hyökkäyshenkisten sotaliittojen muodostamista; 
ne mainostavat maittensa valtakomentoa demokratiana ja 
vapautena, mutta tosiasiassa tuo järjestelmä on pääasialli
sesti demokratiaa vain monopolistiselle porvaristolle ja  va
pautta yhteiskunnan loiseläjille. Siksi onkin käynyt niin, 
että ne itse ovat kansanjoukkojen nähden karsineet pois 
kaiken sisällön rauhan, demokratian ja  vapauden tunnuk
sistaan.

Nykyajan kapitalismin tulevaisuuden näköalat eivät to
siaankaan ole kadehdittavia. Tajutessaan yhteiskuntajärjes
telmänsä tukipilareiden huojuvan ja politiikkansa olevan 
aatteellisesti voimatonta monopolipääoman äärioikeistolai
set edustajat vaativat yhä enemmän taantumuksellisen 
luokkaväkivallan menetelmien soveltamista maissaan. Mut
ta historian kokemus on jo usein osoittanut, ettei asevoi
miin nojaava taantumusvalta pysty takaamaan sellaisen 
valtakomennon säilymistä, joka on kadottanut elinkykyi
syytensä. Sellainen valta on julmaa, mutta ei kestävää. 
Esimerkiksi Venäjän tsarismi nojasi vuoden 1917 alussa 
monimiljoonaisen armeijan pistimiin ja santarmeihin. Pin
tapuolisesta tarkkailijasta saattoi silloin näyttää siltä, että 
itsevaltius oli mahtavuutensa huipulla. Mutta jo muutaman 
viikon kuluttua tsaarin valtaistuin alkoi huojua ja luhistui 
kuin kanakoppi maanjäristyksessä.

Hyvät toverit!
Meitä kaikkia Leninin oppilaita ja seuraajia innoittaa 

tietoisuus, että meidän on suotu elää ja toimia ihmiskun
nan historian mitä suurimman käännekohdan aikakaudella. 
Kahdeskymmenes vuosisata on Leninin aatteiden toteutu
misen vuosisataa, meidän suurta vuosisataamme.

Näemme historiallisen edistyksen lakien vaikuttavan
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vastustamattomammalla voimalla kuin koskaan ennen. 
Mutta tiedämme myös, ettei historia suorita työtään omal
la painollaan, vaan elävien ihmisten voimakkaiden käsien 
ja järjen avulla. Ja meidän suuri onnemme, kaikkien edis
tyksellisten ihmisten onni on tehdä herkeämättä työtä ja 
taistella uupumatta Leninin ylevien aatteiden toteuttami
sen puolesta.

Eläköön Leninin suuri asia!
Eläköön Leninin perustama maineikas Neuvostoliiton 

Kommunistinen Puolue!
Eläköön rauha ja ystävyys kansojen kesken!

O. IV. Kuminen. Pretvorenije v zizn 
idei Lenina. Moskva, Gospolilizdat, 
1960
Suomennos otettu kirjasta 
0. TV. Kuusinen. Suuri vuosisatamme. 
Suomen Kommunistinen Puolue. 
Helsinki 1961
Tarkistettu venäjänkielisen tekstin 
mukaan



KANSAINVÄLISEN KOMMUNISTISEN LIIKKEEN 
MERKKIMIES JA SANKARILLINEN TAISTELIJA

Juhlapuhe G. M. Dimitrovin syntymän 
80-vuotispäivälle omistetussa juhla- 

tilaisuudessa 18. kesäkuuta 1962

Hyvät toverit!
Tänään Neuvostoliiton työtätekevät yhdessä Bulgarian 

ja muiden sosialististen maiden työtätekevien kanssa, koko 
kansainvälisen kommunistisen ja työväenliikkeen kanssa 
viettävät Georgi Dimitrovin syntymän kahdeksankymmen- 
vuotispäivää.

Georgi Dimitrov oli kansainvälisen kommunistisen liik
keen etevhnpiä merkkimiehiä ja johtajia, fasismin- ja 
sodanvastaisen yhteisrintaman tulisieluinen elähdyttäjä ja 
järjestäjä. Dimitrovin nimi on vallankumoustaistelijan pe
lottomuuden symboli, se olennoi rajatonta uskollisuutta 
työväenluokan asialle, kommunismin asialle.

I

Georgi Dimitrov eli värikkään, sankarillisen elämän, 
joka oli kokonaan omistettu taistelulle kaikkien maiden 
työtätekevien vapauden puolesta, kansojen pelastamiselle 
sodilta ja kapitalistiselta sorrolta.

Jokainen, joka yhteisessä työssä tuli läheisesti tunte
maan Georgi Dimitrovin, pani merkille ennen muuta ne 
piirteet hänen luonteessaan, jotka suoranaisesti juontuivat 
marxilais-leniniläisen maailmankatsomuksen varsinaisen 
olemuksen perusteellisesta omaksumisesta. Eräs sellainen 
piirre oli ennen kaikkea hänen syvä aatteellinen vakaumuk
sellisuutensa. Dimitrov oli vuorenvarma työväenluokan lo-
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pullisesta voitosta. Eikä hän tällöin uskonut kommunismin 
riemuvoittoon fatalistin tavoin, vaan kuten marxisti-leninis- 
ti, joka on oppinut tuntemaan historian kehityslait.

Varmuus kommunismin voitosta liittyi Dimitrovilla 
kiihkeään vallankumoukselliseen aktiivisuuteen. Sosialis
min tulemisen passiivinen odotus oli hänelle täysin vieras
ta. Hän pyrki herkeämättä eteenpäin, ratkaisevaan taiste
luun voitosta, lopullisen voitonhetken lähentämisen puo
lesta.

Dimitrovin suurena ansiona oli se, että hän johtajantoi- 
minnassaan sovitti taitavasti yhteen leppymättömän pe
riaatteellisuuden sekä konkreettisten tosiolojen saneleman 
poliittisen joustavuuden. Työläisperheestä lähteneenä hän 
tunsi hyvin työihmisten elämän ja tarpeet sekä myös 
pyrki aina välttämättä suhteuttamaan poliittiset iskulau
seet joukkojen mielialoihin ja toiveisiin. Kaikessa kiih
keässä vallankumouksellisuudessaankaan hän ei sietänyt 
irrottautumista elävästä elämästä. Hän oli reaalipolii
tikko.

Nämä Georgi Dimitrovin arvokkaat ominaisuudet ko
hottivat hänet maailman työväenliikkeen johtajiston etu- 
riveihin.

Me vanhemman polven kommunistit olimme tunteneet 
Georgi Dimitrovin johdonmukaisena internationalistina ja 
etevänä kansainvälisen kommunistisen liikkeen työntekijä
nä jo kauan ennen sitä, kun hän Leipzigin fasistisen tuo
mioistuimen edessä kohotti korkealle fasisminvastaisen tais
telun lipun. Georgi Dimitrov oli jo ennen sitäkin osallistu
nut aktiivisesti kansainväliseen työväenliikkeeseen. Hän 
oli nuorena kirjapainotyöläisenä astunut varhain Bulgarian 
työväenluokan eturiveihin. Hän toimi yhdessä Blagojevin 
ja Kolarovin kanssa Bulgarian Kommunistisen Puolueen 
perustajana ja johtajana. Saavuttuaan v. 1921 ensi kerran 
Moskovaan Dimitrov kohtasi Leninin. Keskustelu Vladimir 
Iljitäin kanssa jäi koko loppuiäksi hänen muistiinsa, sillä 
oli tavattoman suuri vaikutus hänen myöhäisempään toi
mintaansa.

Dimitrov työskenteli vallankumouksellista intoa heh
kuen niiden Kommunistisen Internationaalin päätösten täy
täntöönpanemiseksi, jotka tähtäsivät eri maiden kommu
nistipuolueiden lujittamiseen. Mutta erikoisen voimallisina 
tulivat Dimitrovin johtajanlahjat ja taistelijan pelottomuus 
esille vuoden 1933 muistorikkaina päivinä hänen kamppail-
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lessaan urheasti hitleriläisen Saksan vankilasatraappeja, 
tuomareita ja ministereitä vastaan.

Saksalaisten monopolistien tahdosta vallan kaapannut 
rikollinen fasistikopla pani toimeen valtiopäivätalon tuho
polton aikoen sälyttää syyn siitä kommunistien niskoille. 
Fasistit valitsivat pääsyylliseksi pidättämänsä Georgi Di- 
mitrovin, vaikka tämä itse sai tiedon tulipalosta vasta seu- 
raavana päivänä lukiessaan junassa sanomalehteä. Hitle- 
riläiset aikoivat tehdä Dimitrovista pääosan esittäjän la
vastamassaan näytelmässä »maailmanlaajuisesta bolsevik
ki salaliitosta». Mutta kävikin niin, että Dimitrov muutti 
Leipzigin oikeusjutun oikeudenkäynniksi Saksan fasismia 
vastaan.

Istuessaan kahlehdittuna yksinäissellissä Dimitrov oli 
syvästi tietoinen siitä, että hän oli fasistien vankilassakin 
proletariaatin luokkataistelun etulinjalla ja  että hänen oli 
sen vuoksi käytettävä kaikki tarjolla olevat mahdollisuudet 
taistellakseen ihmiskunnan vannoutunutta vihollista, fasis
mia vastaan. Puhuessaan oikeudessa hän paljasti rohkeas
ti valtiopäivätalon tuhopolton järjestäjät ja iski osuvasti 
kysymyksillään sekä repliikeillään fasistikoplan korkea- 
arvoisia pääpukareita, herätti kapitalistimaiden työtäteke
vien laajoissa joukoissa ihastusta ja, mikä oli vielä tär
keämpää, valoi niihin reippautta ja taisteluhenkeä.

Historiasta tiedämme paavillisen obskurantismin pelot
toman vastustajan, kuuluisan Giordano Brunon lausuneen 
korkeasta moraalisesta ylevämmyydestään tietoisena paa
vin inkvisiittorille: »Te pelkäätte enemmän minun kuole
mantuomioni julistamista kuin minä sen kuulemista.» Yhtä 
pelottomasti kommunistisankari Georgi Dimitrov kuunteli 
raivoavan Göringin hillittömiä uhkauksia heittäen tyynesti 
tälle päin kasvoja purevan ivallisen toteamuksensa: »Te 
pelkäätte kysymyksiäni, herra ministeripresidentti!»

Monien maiden työtätekevien yksimieliset esiintymiset 
fasismin vankien puolustukseksi ja  neuvostohallituksen apu 
tämän ottaessa Dimitrovin Neuvostoliiton kansalaiseksi 
johtivat siihen, että Georgi Dimitrov saatiin vapautetuksi 
hitleriläispyövelien kynsistä, ja  hän matkusti Neuvostoliit
toon. Täällä hän toimi monia vuosia Kommunistisen Inter
nationaalin johtajana, työtätekevien fasismin vastaisen ja 
sodanvastaisen yhteisrintaman tulisieluisena lipunkantaja
na ja järjestäjänä.
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II

Se oli suuren nousun aikaa kansainvälisen kommunisti
sen liikkeen historiassa. Se oli samalla myös Dimitrovin 
omien voimien ja avujen parhaan kukoistuksen aikaa hä
nen toiminnassaan kansainvälisen työväenliikkeen johto
tehtävissä. Dimitrovin nimeen liittyi silloin yksi kansain
välisen kommunistisen liikkeen historian tärkeimmistä 
käännekohdista. Tarkoitan Kommunistisen Internationaalin 
seitsemättä kongressia. Toimien läheisessä yhteistyössä 
NKP:n ja muiden veljespuolueiden edustajien kanssa Di- 
mitrov toteutti tuossa kongressissa päättävää linjaa, joka 
tähtäsi työväenluokan ja kaikkien työtätekevien yhteisrin
taman luomiseen.

Oivallisessa alustuksessaan Dimitrov — hän muuten 
piti sen tässä samassa salissa* — paljasti fasismin luokka- 
luonteen osoittaen sen olevan finanssipääoman taantumuk- 
sellisimpien, imperialistisimpien ainesten avointa terroris
tista diktatuuria. Hän todisti, että »fasismi on julmaa, 
mutta kestämätöntä valtakomentoa». Samalla hän varoitti 
vakavasti työväenluokkaa kuvittelemasta, että fasismi mu
ka itse käyttää mahdollisuutensa loppuun tai luhistuu il
man työtätekevien vallankumouksellista taistelua. Dimit
rov ilmaisi syvän vakaumuksensa, että fasismi voidaan 
kukistaa. Ja siellä missä fasismi ei vielä ole anastanut 
valtaa, sen aikeet voidaan estää. Mutta miten? Miten voi
daan estää fasistien valtaannousu tai kukistaa fasismi siel
lä, missä se on jo kaapannut vallan käsiinsä?

Tämä kysymys oli 30-luvulla kansainvälisen työväen
liikkeen strategian ja  taktiikan tärkein kysymys. Georgi 
Dimitrov antoi siihen Leninin opin pohjalta selvän ja täs
mällisen vastauksen. Hän lausui alustuksessaan VII kon
gressissa:

»Proletariaatin toiminnan yhtenäisyys kansallisissa ja 
kansainvälisissä mittasuhteissa on se mahtava ase, joka te
kee työväenluokan kykeneväksi ei ainoastaan menestyk
selliseen puolustukseen, vaan myös menestykselliseen vas
tahyökkäykseen fasismin asemia, luokkavihollisen asemia 
vastaan.»

Dimitrov tähdensi fasismin valtaannousun käyneen mah
dolliseksi ennen kaikkea sen johdosta, että työväenluokka

* Liittojen talon pylvässalissa. Toim. huom.
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oli sosialidemokratian johtajien takia jakautunut kah
tia. Proletariaatti oli myös eristetty luonnollisista Iiittolai- 
sistaan, ennen muuta talonpoikaistosta. Vain siirtyminen 
yhteisrintamapolitiikan linjoille saattoi auttaa työväenluok
kaa pääsemään tästä olotilasta, antaa sen käsiin tehokkaan 
aseen fasisminvastaista taistelua varten.

Proletaarisen yhteisrintaman politiikka ei sinänsä ollut 
mitään uutta Kommunistisen Internationaalin osastoille. 
Suuri Lenin oli jo v. 1921 suositellut kapitalististen maiden 
kommunistipuolueille sellaista taktiikkaa. Komintem oli 
tehnyt kongresseissaan ja täysistunnoissaan useaankin ot
teeseen vastaavanlaatuisia päätöksiä. Kommunistiset veljes- 
puolueet pyrkivät noudattamaan niitä käytännössä. Mutta 
siellä missä tämä pyrkimys kohtasi sosialidemokratian 
oikeistojohtajien sitkeää vastustusta, kommunistit eivät aina 
löytäneet oikeaa lähestymistietä sosialidemokraattisten 
työläisten luo, eivät osanneet solmia tarvittavia yhteyksiä 
heihin.

Sosialidemokratian opportunistijohtajien onnistui por
variston tuen turvin hajottaa pitkäksi aikaa proletariaatin 
rivit ja siten herpaannuttaa suuresti sen taisteluvoimaa. 
Ajan oloon osa kommunisteja alkoi pitää mahdottomana 
murtaa sitä muuria, jonka opportunistit olivat pystyttäneet 
kommunististen ja sosialidemokraattisten työläisten välille, 
sekä lakkasi itse asiassa värväämästä sosialidemokraattisia 
työläisiä proletaariseen yhteisrintamaan ja luisui itsetyyty- 
väiseen lahkolaisuuteen.

Dimitrov ajoi leniniläistä linjaa kehottaen vakuuttavasti 
harjoittamaan yhteisrintamapolitiikkaa rohkeammin ja 
määrätietoisemmin, taitavammin ja tehokkaammin. Hän 
tähdensi erikoisesti, että Kommunistinen Internationaali ei 
aseta yhtenäisyydelle mitään ehtoja lukuunottamatta yhtä, 
elementaarista ja kaikkien työläisten kannalta hyväksyttä
vää, nimittäin sitä, että on toimittava yhteisvoimin fasismin 
ja sodan vastustamiseksi.

Dimitrov esitti jo siihen aikaan rohkean ajatuksen, että 
proletaarisen yhteisrintamaliikkeen seuraavaksi tavoitteeksi 
voidaan ottaa työväenluokan yhtenäisten joukkopuolueiden 
perustaminen tietyillä ehdoilla. Kuten tiedämme, toisen 
maailmansodan jälkeen kansandemokratian maissa onkin 
toteutettu työväenluokan poliittinen yhtenäisyys perusta
malla työväen yhtenäisiä joukkopuolueita marxismin-leni- 
nismin aatteellisella perustalla.
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Georgi Dimitrov ei rajoittunut työväenluokan voimien 
yhteenliittämistehtävään. Hän toimi innoittuneesti laajan 
fasisminvastaisen kansanrintaman luomiseksi proletaarisen 
yhteisrintaman pohjalta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
kommunististen puolueiden tuli ottaa läheinen yhteys työ
tätekevän talonpoikaisten, kaupunkien pikkuporvariston ja 
sivistyneistön perusjoukkoon. Dimitrov kutsui kiihkeästi 
kaikkia kommunisteja puolustamaan päättävästi näiden 
väestökerrosten, oikeutettuja vaatimuksia ja vetämään ne 
mukaan aktiivisina osanottajina työväenluokan taisteluun 
taantumusta ja fasismia vastaan.

Näitä Dimitrovin ponnistuksia työväenluokan ja koko 
kansan toiminnan yhtenäisyyden hyväksi ei voida erottaa 
siitä kirpeästä kritiikistä, jota hän kohdisti lahkolaisuuteen, 
hänen suuresta työstään työväenluokan puolueiden vapaut
tamiseksi tästä vaivasta. Alustuksessaan VII kongressissa 
Dimitrov arvosteli murhaavasti lahkolaisuutta lausuen, 
että tyytyväisenä doktrinääriseen ahdaskatseisuuteensa, 
irrottautuneisuuteensa elävästä elämästä, tyytyväisenä 
yksinkertaistettuihin metodeihinsa työväenliikkeen mutkal- 
lisimpienkin kysymysten ratkaisemisessa luutuneiden kaa
vojen avulla lahkolaisuus tekeytyy kaikkitietäväksi ja pi
tää tarpeettomana ottaa oppia joukoista, työväenliikkeen 
kokemuksesta. Samalla Dimitrov korosti päättävän taiste
lun välttämättömyyttä oikeisto-opportunismia ja sen kaik
kia konkreettisia ilmauksia vastaan.

Euroopan kansat joutuivat pian vakuuttumaan oman 
katkeran kokemuksensa nojalla, että kommunistit olivat 
olleet oikeassa varoittaessaan fasismin ja sodan vaarasta. 
Fasisti-Saksa aloitti toisen maailmansodan. Sota antoi myös 
toisen opetuksen — sen, että varmin ase fasisminvastaises- 
sa taistelussa on yhtenäisyys.

Me tiedämme, millainen tilanne syntyi silloin saksalais
ten miehittämissä Euroopan porvarillisissa maissa. Suur- 
porvariston taantumukselliset edustajat, jotka olivat aina 
pitäneet kovinta ääntä omasta »isänmaallisuudestaan» ja 
kommunistien »epäluotettavuudesta», menivät saksalaisten 
anastajien palvelukseen, valitsivat itselleen maanpetturei- 
den häpeällisen osan. Kommunistit sitä vastoin osoittivat 
teoissa olevansa todellisia isänmaanystäviä, lujia ja uhrau
tuvia maansa vapauden puolustajia. Kommunistit ryhtyi
vät johtamaan isänmaallisten voimien sankarillista taiste
lua saksalaismiehittäjien hirmuvaltaa vastaan. Fasismin-
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vastaisen yhteisrintaman pohjalta syntyi sodan kulussa vas
tarintaliike, joka osoitti havainnollisesti, kuinka suuren 
voiman saa kansa toimiessaan yhteisrintamassa.

Kansojen fasisminvastainen liittouma saavutti täydelli
sen voiton. Neuvostoarmeijan murskattua fasistisen Saksan 
ja sen liittolaisten sotilaalliset voimat monille Euroopan 
maille avautui uusia, ennen näkemättömiä mahdollisuuksia 
työtätekevien yhdistämiseksi yhteiseen taistelurintamaan 
porvarillista taantumusta ja fasismia vastaan.

Itä-Euroopan maissa, jotka Neuvostoarmeija oli vapaut
tanut saksalaisen fasismin ikeestä, työväen, talonpoikaiston 
ja sivistyneistön laajat joukot tiivistivät rivinsä kommu
nististen puolueiden ympärille ja kehittyivät siten käytän
nössä ratkaisevaksi voimaksi, joka kukisti kapitalistien ja 
tilanomistajien herruuden. Syntyi uusi työväenluokan dik
tatuurin ja proletaarisen demokratian muoto, kansande
mokratian valtio.

Voitokas kansandemokratia muodostui triumfiksi sille 
politiikalle, jonka tavoitteena oli turvata sosialismiin siir
tyminen yhdistämällä työtätekevien joukot laajaksi kan
sanrintamaksi.

III

Georgi Dimitrovin ansiot kotimaansa Bulgarian vapaut
tamisessa ovat unohtumattomat. Hän toimi Bulgarian isän
maallisen kansanrintaman perustajana, kommunistisen 
puolueen johtajana ja Bulgarian kansanvaltion hallituksen 
päämiehenä.

Yhdistäen itsessään poikkeukselliset järjestäjänlahjat ja 
taidon valaista teoreettisesti mutkallisimpiakin yhteiskun
nallisia ilmiöitä Georgi Dimitrov johti menestyksellisesti 
uuden, sosialistisen Bulgarian rakentamista. Hän osoitti 
syvällistä poliittista viisautta ja kaukonäköisyyttä myös ra
kentaessaan kommunistisen puolueen yhteistyötä maan 
kaikkien demokraattisten voimien kanssa kansanvallan 
toimintaohjelman pohjalta.

Kotimaansa asioihin uppoutuneenakin Georgi Dimitrov 
pysyi entiseen tapaansa proletaarisen internationalismin 
innoittuneena lipunkantajana. Proletaarinen internationa
lismi ja todellinen sosialistinen isänmaallisuus olivat Dimit
rovin maailmankatsomuksessa sulautuneet yhdeksi erotta
mattomaksi vallankumoukselliseksi liikevoimaksi. Tämä oli
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ilmennyt selvästi jo hänen puheissaan Leipzigin oikeuden
käynnissä ja  Kominternin VII kongressissa. Dimitrov lausui 
v. 1935, että »proletaarinen internationalismi ei suinkaan 
sulje pois... eri maiden työtätekevien taistelua kansallisen, 
sosiaalisen ja  kulttuurivapauden puolesta, vaan se vieläpä 
takaa kansainvälisen proletaarisen solidaarisuuden ja  tais- 
teluhenkisen yhtenäisyyden ansiosta tuen, jota tarvitaan 
tuon taistelun voittamiseksi».

Myöhemmin, syksyllä 1948 Dimitrov lausui Bulgarian 
työväenpuolueen V edustajakokouksessa: »Taistellen kaik
kia nationalismin ilmauksia vastaan meidän tulee kasvat
taa työtätekevissä proletaarista internationalismia ja uskol
lisuutta kotimaalleen, so. kasvattaa heitä todellisen isän
maallisuuden hengessä.»

Georgi Dimitrov auttoi aina kansainvälisen työväenluo
kan järjestöjä Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen 
runsaan vallankumouksellisen kokemuksen omaksumisessa.

Suhde Neuvostoliittoon oli Dimitrovin mielestä tärkein 
vedenjakaja, jonka nojalla saattoi määritellä, ketkä kuu
luvat demokratian ja sosialismin leiriin ja ketkä porvaril
lisen taantumuksen leiriin. Hän tähdensi, että ystävyys 
Neuvostoliiton kanssa on vapautta rakastaville kansoille 
yhtä elintärkeä asia »kuin ilma ja  päivänpaiste jokaiselle 
elolliselle olennolle».

Se, että kasvatetaan työtätekevissä proletaarista inter
nationalismia ja uskollisuutta kotimaalleen, merkitsee ku
ten Dimitrov osoitti ennen kaikkea sitä, että kehitetään ja 
lujitetaan tietoisuutta kansandemokratian maiden ja Neu
vostoliiton vahvan yhteisrintaman tarpeellisuudesta kan
sainvälisen taantumuksen ja imperialismin aggressiivisten 
voimien hyökkäyksen torjumiseksi.

Georgi Dimitrov kasvatti koko Bulgarian kansaa Neu
vostoliittoon kohdistuvan rakkauden ja ystävyyden hen
gessä.

Pysyen uskollisena Dimitrovin internationalistisille pe
riaatteille Bulgarian Kommunistinen Puolue on saavuttanut 
erinomaisia tuloksia maansa sosialistisessa uudestijärjestä- 
misessä. Ennen taloudellisesti takapajuinen Bulgaria on 
kehittynyt kansanvallan vuosina eturivin teollisuus- ja 
maatalousmaaksi. Se on saavuttanut täydellisen ja peruut
tamattoman voiton suuressa historiallisessa tehtävässään — 
sosialismin rakentamisessa.

Sosialismin aineellisten ja henkisten voimien ripeä kas-
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vu Bulgariassa sekä tuon sosialistisen valtion kansainväli
sen arvovallan samanaikainen kasvu tuli erityisen selvästi 
ilmi Neuvostoliiton puolue- ja hallitusvaltuuskunnan taan
noisen ystävällishenkisen Bulgarian-vierailun aikana. Ko
ko maailma oli niinä päivinä todistamassa neuvostokansan 
ja Bulgarian kansan sekä sosialistisen maailmanjärjestel
män muiden kansojen murtumattoman yhteenliittyneisyy- 
den uutta vakuuttavaa ilmausta.

IV

Hyvät toverit!
Georgi Dimitrov on jo monta vuotta ollut poissa kes

kuudestamme, mutta hänen äänensä kajahtaa voimakkaana 
tänäkin päivänä, eritoten hänen kiihkeässä kutsussaan 
taisteluun imperialistisia sodanlietsojia vastaan.

Maailmanrauhan puolustaminen oli läpikäyvänä ajatuk
sena Dimitrovin kaikessa toiminnassa. Hän selvitti askel 
askeleelta fasistisen Berliini—Rooma—Tokio -akselin 
aggressiivisen luonteen. Hän teki paljon englantilais-rans- 
kalaisten imperialistien ja hitleriläisten hyökkääjien välisen 
Miinchenin sopimuksen paljastamiseksi. Toisen maailman
sodan aattona Dimitrov kutsui kiihkeästi perustamaan 
kaikkiin maihin mitä laajimman kansanjoukkojen rinta
man ryöstösodan uhkaa vastaan.

Eikö tuo taistelukutsu ole ajankohtainen tänäkin päi
vänä? Näemmehän yleistä rauhaa uhkaavien militarististen 
ja revanssihenkisten voimien nostavan jälleen päätään 
Länsi-Saksassa.

Länsi-Saksan militarisointi on täydessä käynnissä. Sen 
asevoimat esittävät jo tätä nykyä pääosaa NATO:n jou
koissa. Saksalaisten militaristien mukanaolo tuossa blokis
sa sinänsä kumoaa kerta kaikkiaan version Atlantin liiton 
ns. puolustusluonteesta. He pitävät tuota imperialistista 
liittoa välikappaleena omien kostoaikeittensa toteuttami
seksi ja tekevät kaikkensa lietsoakseen NATO:n perussuun
nan aggressiivisuutta, sysätäkseen liittolaiskumppaninsa 
seikkailujen tielle.

NATOin johtajien nostattama sotahysteria vastaukseksi 
Saksan rauhansopimuksen solmimista koskevaan Neuvos
toliiton ehdotukseen on huomattavalta osaltaan länsisaksa- 
laisten militaristien kätten työtä. He kärjistävät tahallisesti
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tilannetta päästäkseen lähimpään tavoitteeseensa, saadak
seen haltuunsa atomiaseita.

Fasistirosvot, eiliset kansojen pyövelit, Ernst Thälman- 
nin ja Saksan kansan tuhansien muiden parhaiden poikien 
katalat murhaajat elelevät suruttomasti Länsi-Saksassa 
nauttien maan nykyisten isäntien täydellistä luottamusta 
ja suojelusta.

Eikä siinä kyllin, vaan hitleriläisistä sotarikollisista on 
tullut Länsi-Saksan nykyisen revanäsihengen ja militaris
min tienraivaajia. Länsisaksalaisten lehtien palstoilla vili
see kuten Hitlerin aikoinakin sellaisia nimiä kuin Heusin- 
ger, Speidel, Foertseh, Globke, Oberländer... Ja kuitenkin 
jokainen noista nimistä on hitleriläisen valtakomennon 
rikosten ja julmuuksien synonyymi. Heusinger on sotarikol
linen, joka osallistui yhtenä päätekijöistä Neuvostoliittoon, 
Englantiin ja Jugoslaviaan kohdistuneiden valapattoisten 
hyökkäysten suunnitteluun; hänen käskystään pantiin toi
meen rauhallisten neuvostoihmisten joukkomurhia. Speidel 
oli ranskalaisten isänmaanystävien joukkoteloitusten jär
jestäjä, Oberländer Lvovin, NaltSikin, Pjatigorskin ja  mui
den Neuvostoliiton kaupunkien asukkaiden joukkomurhien 
johtaja. Tällaiset pedot ihmisen hahmossa määräävät nyt 
Länsi-Saksan politiikan sävyn ja vieläpä istuvat johtopai
koilla Atlantin sotaliitossa, NATOissa!

Länsisaksalaiset revanssimiehet eivät olisi milloinkaan 
rohjenneet nostaa päätään, elleivät olisi saaneet suoranais
ta tukea Amerikan imperialisteilta. Kahdeksankymmenen 
yhden kommunistipuolueen neuvottelukokous tähdensikin 
v. 1960, että amerikkalainen imperialismi on meidän aika
namme yleismaailmallisen taantumuksen tärkein tukipyl
väs ja kansainvälinen santarmi. Amerikkalaiset imperialis
tit itse vahvistavat tämän luonnehdinnan paikkansapitä
vyyden provokatorisilla toimillaan eri puolilla maapalloa 
ja varsinkin viimeisellä päätöksellään suorittaa ydinase- 
kokeita avaruudessa. Tämä USA:n hallitsevien piirien 
mielettömän aggressiivinen teko paljastaa vielä uudemman 
kerran nykyajan sodanlietsojien epäinhimillisyyden, hei
dän täydellisen piittaamattomuutensa kansojen kohtaloista, 
miljoonien ihmisten hengestä ja terveydestä. Kun he kyke
nevät tällaisiin tekoihin rauhan aikana, niin mitä voidaan- 
kaan odottaa heiltä siinä tapauksessa, että heidän onnis
tuisi sytyttää uusi maailmansota!

Georgi Dimitrovin kehotus kaikkien kansanvoimien
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yhdistämiseen sodanvaaran torjumiseksi on todellakin 
säilyttänyt täydellisesti ajankohtaisuutensa.

Ei riitä, että tahdotaan rauhaa, puhui Dimitrov. Rauhan 
puolesta pitää taistella.

Hän tähdensi, että yli koko maapallon on ulotettava sel
lainen rauhan ystävien järjestöverkko, niin voimakas kan
sainvälinen solidaarisuusliike ja sovellettava niin tehokkaita 
proletariaatin yhtenäisen kansainvälisen politiikan toimen
piteitä rauhan säilyttämiseksi että sotaintoilijain konnan- 
kädet saadaan kahlituksi...

Tarvitaan rauhan rintamaa, selitti Dimitrov, joka ulot
tuu kaikkiin maanosiin — Tokiosta Lontooseen, New 
Yorkista Berliiniin — ja nousee yksimielisesti sodanliet
sojia vastaan.

Samalla Dimitrov arvosteli ankarasti sekä sosialidemo
kratian ja ammattiliittojen »avoimesti taantumuksellisia 
johtajia» että myös »vasemmistolaisia» fraasikeikailijoita, 
»jotka julistivat fatalistisia katsomuksia sodan väistämät
tömyydestä ja rauhan säilyttämisen mahdottomuudesta» 
(tästä Dimitrov kirjoitti esim. v. 1936 artikkelissaan »Rau
han puolustuksen yhteisrintama»). Hän totesi, että sellaiset 
henkilöt »näkevät kaikkialla sodan kuohuvia voimia, mut
ta eivät lainkaan huomaa mahtavia rauhan tekijöitä».

Meidän päivinämme rauhan tekijät ovat käyneet vielä 
mahtavammiksi, kuten tähdennetään myös NKP:n XXII 
edustajakokouksen päätöksissä ja  uudessa puolueohjelmas
sa. Näiden mahtavien rauhan tekijäin vaikutuksesta käy 
reaalisesti mahdolliseksi estää sotilaallisen maailmanpalon 
toistuminen.

Mahtavan Neuvostoliiton kansat ja muiden sosialismin 
maiden kansat kulkevat rauhanpuolustajien eturiveisSä.

Rauhanpolitiikan kannalle asettuvat myös monimiljoo
naiset väestöjoukot Aasian ja  Afrikan vapautuneissa mais
sa ja Latinalaisen Amerikan kansanjoukot, joiden etune
nässä astuu sankarillinen vallankumouksellinen Kuuba.

Varsinaisissa imperialistisen leirin maissa vaikuttaa sa
maten erittäin varteenotettavia hyökkäyspolitiikkaa ja so
taa vastustavia voimia. Ydinsodan vaara ei voi jättää vä
linpitämättömäksi työväenluokkaa eikä talonpoikaistoa, se 
huolestuttaa yhtäläisesti huomattavia sivistyneistöpiirejä ja 
vihdoin myös itsensä porvariston terveesti ajattelevia 
aineksia.

Täten siis se leniniläinen kansainvälisen politiikan pe-
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russuunta, jonka innoittuneena julistajana Georgi Dimitrov 
toimi — suunta kaikkien rauhaa kannattavien kansanvoi- 
mien yhdistämiseen —■, on nykyisessä maailmantilanteessa 
todistanut elintärkeän merkityksensä ja vieläpä tuottanut 
erinomaisia tuloksia melkein kaikilla maapallon mantereil
la. Neuvostoliiton ja muiden sosialististen valtioiden menes
tyksellinen, rauhanomaiseen rinnakkainoloon ja yleiseen 
aseistariisuntaan tähtäävä kansainvälinen politiikka on jo 
johtanut rauhan voimien lähentymiseen ja yhteenliittymi
seen niin suurenmoisissa mittasuhteissa, ettei 30-luvulla 
voitu sellaista kuvitellakaan.

Tämä on maailmanhistoriallinen saavutus, kommunis
tisen maailmanliikkeen ja ensivuoroisesti Neuvostoliiton 
Kommunistisen Puolueen, sen Keskuskomitean leniniläisen 
rauhanpolitiikan saavutus.

*  *

Toverit!
Viettäessämme Georgi Dimitrovin syntymän 80-vuotis- 

päivää me annamme tuolle mainiolle taistelijalle työväen
luokan suuren päämäärän puolesta täyden tunnustuksen 
hänen erinomaisista ansioistaan.

Dimitrov ammensi ehtymätöntä tarmoa ja sankarillista 
voimaa toimintaansa varten Marxin, Engelsin ja Leninin 
suuresta opista, syvällisestä, tieteellisesti perustellusta va
kaumuksesta, että kansainvälisen työväenluokan vapautuk
sen asia ei voi olla voittamatta. Taistelussa tämän maailman
historiallisen asian puolesta ja imperialistisen taantumuk
sen mustia voimia vastaan Dimitrov sai moraalista tukea 
miljoonilta työtätekeviltä, ilmensi heidän tahtoaan ja toi
veitaan.

Neuvostoihmiset samoin kuin maailman kaikki työtä
tekevät arvostavat korkealle Georgi Dimitrovin historialli
sen panoksen taisteluuin proletaarisen internationalismin 
aatteiden riemuvoiton puolesta, ihmiskunnan kommunisti
sen tulevaisuuden puolesta.

Georgi Dimitrov kutsuu meitä esimerkillään uhrautuvaan 
työhön ja taisteluun, opettaa seuraamaan valppaasti rau
han vihollisten ja  taantumuksen juonia, liittämään kaikki 
edistykselliset voimat yhteen aktiiviseen taisteluun rauhan, 
demokratian ja  sosialismin puolesta.

Asia, jolle Georgi Dimitrov omisti esikuvallisen elämän-
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sä, on nyt käynyt kaikissa maanosissa miljoonien ja taas 
miljoonien ihmisten elämänasiaksi. Siinä on kommunismin 
lopullisen voiton tae.

Eläköön proletaarinen sosialistinen internationalismi! 
Eläköön rauha ja kansojen turvallisuus!
Eläköön kommunismi!

»Pravda», 19. 6. 1962 
Suomennettu tätä kokoelmaa varten



KUINKA LENIN PARANTELI KOMINTERNIÄ 
»VASEMMISTOLAISUUDEN»- LASTENTAUDISTA

S iv u ja  m u i s t e lm is ta

Kommunistisen Internationaalin perustaminen tapahtui 
hetkellä, jolloin oli korkeimmillaan se myrskyisä vallanku
mouksen nousuaalto, joka Lokakuun suuren sosialistisen 
vallankumouksen jälkeen levisi Eurooppaan ja johti useis
sa maissa jopa väliaikaiseen työväenvallan pystyttämiseen.

Vasta perustettujen kommunististen puolueiden riveissä 
vallitsi syvä vallankumouksellinen innostus. Monissa maissa 
nuorten kommunistipuolueiden jäsenistö ja johtajisto olivat 
valtaosaltaan entisiä vasemmistososialidemokraatteja. Mo
net olivat tutkineet jo vuosikausia Marxia ja Engelsiä ja 
pitivät itseään marxilaisina. Tämä marxilaisuus oli itse 
asiassa kuitenkin kirjoista opittua. Mutta nyt meissä eili
sissä vasemmistososialidemokraateissa oli Venäjän proleta
riaatin voiton ja omassa maassamme vallitsevan vallanku
mouksellisen kriisikauden vaikutuksesta tapahtunut syvä 
(tietenkin kenessä syvä, kenessä vähemmän syvä) aatteel
linen mullistus: meistä oli tullut määrätietoisia vallanku
mouksellisia, jotka taistelivat proletariaatin diktatuurin li
pun alla. Se oli ratkaiseva askel siirtyessämme kommunis
min leiriin.

Tämä ei merkinnyt kuitenkaan vielä sitä, että olisimme 
jo päässeet oikeille leninismin asenteille. Kaukana siitä. 
Paitsi sitä, että Kominternin alkuvuosina ei käsitetty kyllin 
selvästi Leninin oppia puolueesta ja talonpoikaiskysymyk- 
sestä, monet meistä olivat ilmeisen taipuvaisia yltiövallan- 
kumouksellisuuteen ja kykenemättömiä määrittelemään 
oikein puolueen välttämättömät tehtävät ja  työmenetelmät 
objektiivisten mahdollisuuksien tervejärkisen arvioinnin 
pohjalta.
3 6 * 563



Sellainen poliittinen tendenssi oli Leninistä »vasemmis- 
lolaisuus»-tautia.

Vladimir IljitSin tarkkanäköinen katse erotti ihmeteltä
vän selvästi valiankumousviehtymykscn vaarallisuuden.

»Oikeaa vallankumousmiestä uhkaava suurin vaara — 
ehkäpä ainoakin vaara — on yltiövallankumouksellisuus, 
sen unohtaminen, missä rajoissa ja oloissa on sopivaa ja 
hyödyllistä soveltaa vallankumouksellisia menetelmiä. Oikeat 
vallankumousmiehet ovat taittaneet niskansa useimmiten 
silloin, kun ovat ryhtyneet käyttämään »vallankumous »- 
sanassa isoa alkukirjainta ja ylentämään »vallankumousta» 
milteipä joksikin jumaluudeksi, alkaneet mennä päästään 
pyörälle ja kadottaa kykynsä harkita, punnita ja tarkistaa 
mitä kylmäverisimmin ja tervejärkisimmin, minä ajankoh
tana, missä tilanteessa, millä toiminta-alalla on osattava toi
mia vallankumouksellisesti ja minä ajankohtana, missä 
tilanteessa ja millä toiminta-alalla on osattava siirtyä refor
mistisiin menettelytapoihin.» (Kursivointi minun. — 0 . K.)

Puhuessaan tässä, että on osattava siirtyä »reformisti
siin» menettelytapoihin, Lenin ei tietenkään tarkoittanut 
luopumista marxilaisuuden periaatteellisesta kannasta, vaan 
taitoa käyttää hyväksi olosuhteiden vaatiessa välttämättö
miä reformeja ja muita menettelytapoja, jotka eivät ole 
luonteeltaan vallankumouksellisia. Johtopäätös, jonka Vla
dimir Iljits teki edellä sanotusta, oli yhtä tärkeä ja  katego
rinen:

»Oikeat vallankumousmiehet tuhoutuvat (en tarkoita 
ulkonaista tappiota, vaan heidän asiansa sisäistä epäon
nistumista) vain siinä tapauksessa — mutta silloin he 
tuhoutuvatkin varmasti —, jos menettävät terveen järkensä 
ja saavat päähänsä, että ’suuri, voitokas, maailmanvallan
kumous’ voi ja sen pitää ratkaista vallankumouksellisesti 
kaikki tehtävät missä tilanteessa ja millä toiminta-alalla 
tahansa.» (Kursivointi minun. — O. K.)

Vuonna 1920 ilmestyi Leninin nerokas teos »'Vasemmis
tolaisuus’ lastentautina kommunismissa». Se oli meille kuin 
ilmestys. Jos kohta pari vuotta aikaisemmin Leninin teos 
»Valtio ja vallankumous» oli ollut oppaanamme syventyes- 
sämme marxilaisuuden vallankumoukselliseen ydinsisäl
töön, niin nyt »Lastentaudin» tutkiminen selvitti Leninin 
taktillisen viisauden, selvitti sen taitavan reaalipolitiikan, 
joka takaa menestyksen kommunistisen puolueen taiste
lussa.
564



Tästä Leninin teoksesta saattoivat myös venäläiset to
verit oppia ymmärtämään oikein kansainvälisen kommu
nistisen liikkeen taktiikan ongelmia. Mutta poikkeuksellisen 
tärkeää ja  välttämätöntä oli ja  on tämä Leninin tutkiminen 
kaikille ulkomaalaisille kommunisteille.

Kommunistisen Internationaalin III kongressin aikoi
hin (kesällä 1921) monet kongressin osanottajat olivat 
siinä suhteessa vielä huonosti edistyvien tasolla. Lenin itse 
sanoi, että kyseisessä kongressissa »varsin lukuisa (ja 'ar
vovaltainen’) edustajaryhmä, jonka johdossa oli monia 
saksalaisia, unkarilaisia ja italialaisia tovereita, otti liian 
'vasemmistolaisen’ ja virheellisen vasemmistolaisen kannan 
innostuen liian usein heiluttamaan punaista lippua sen 
sijaan, että olisi ottanut selväjärkisesti varteen tilanteen, 
joka ei ollut hetimmittäiselle ja välittömälle vallankumous- 
toiminnalle kovinkaan otollinen.»

Erinomaisen osuvia ovat nuo Leninin sanat: »innos
tuen. . .  heiluttamaan punaista lippua sen sijaan, että olisi 
ottanut selväjärkisesti varteen tilanteen». Juuri tämä on 
niin kuvaavaa kommunistien keskuudessa vasemmistolai
sille korupuhujille! Niin on ollut ja  niin on.

Mistä oli kysymys Kominternin III kongressissa? Kon
gressin oli määriteltävä taktiikkaa koskevissa teeseissä 
Kommunistisen Internationaalin peruslinja. Venäjän val
tuuskunta oli laatinut Leninin ohjeiden mukaisesti teesi- 
luonnoksen, jota sitten kongressiin osallistuneet eri val
tuuskunnat käsittelivät kaikinpuolisesti, minkä jälkeen 
luonnosta pidettiin jo pääpiirteissään sovittuna kompro
missina. Silti kolmen — Saksan, Italian ja Itävallan — 
valtuuskuntien edustajat julkaisivat lehdistössä ennen tee
sien lopullista hyväksymistä kongressissa koko joukon 
korjausehdotuksia, joiden tarkoituksena oli muuttaa tee
seissä esitettyä poliittista linjaa vasempaan päin. Oleelli
simmat korjausehdotukset koskivat kahta kysymystä.

Ensimmäinen kysymys. Teeseissä asetettiin ajankoh
dan tärkeimmäksi tehtäväksi kapitalististen maiden kom
munistipuolueiden vaikutusvallan ulottaminen työväenluo
kan enemmistöön. Tämä ei miellyttänyt niitä, jotka halu
sivat olla Leniniä vasemmistolaisempia. He vaativat pois
tettavaksi sanan »enemmistö», koska luottivat siihen, että 
sosialistisella vallankumouksella on valittavanaan helpompi 
tie (työväenluokan vähemmistön avulla).

Näiden vasemmistolaisten nimissä kongressin täysistun

565



nossa esiintyi italialainen toveri Terracini. Hän sanoi, että 
heidän mielestään esim. sellaisen kuin Saksan kommunis
tipuolueen edessäolevana tehtävänä ei ole yksinomaan lisätä 
vaikutusvaltaansa laajoihin joukkoihin, vaan sillä on »tär
keämpi tehtävä — johtaa näitä joukkoja Saksan proleta
riaatin tulevien taistelujen aikana». »Me olemme havain
neet ja kuulleet», sanoi vasemmistolaisten edustaja, »että 
Venäjän vallankumous voitti ajankohtana, jolloin Venäjän 
Kommunistinen Puolue edusti vähemmistöä...»

Vladimir Ujitä pyysi puheenvuoron ja  vastusti jyrkästi 
sellaista kysymyksenasettelua. Hän sanoi: »Joka ei käsitä, 
että Euroopassa — missä melkein kaikki proletaarit ovat 
järjestyneitä — meidän on voitettava puolellemme työväen
luokan enemmistö, hän on kommunistisen liikkeen kannalta 
mennyttä miestä...» Lenin osoitti, että nyt kun on perus
tettu kommunistisia puolueita eri maihin, niiden vuorossa 
olevana tehtävänä on »oppia valmistelemaan vallanku
mousta». »Ilman perusteellista valmistelua te ette saavuta 
voittoa yhdessäkään maassa.» »Mutta puolueen pitää tie
tää, millaisin menetelmin se saa joukot puolelleen», ja Lenin 
esitti esimerkiksi Saksan sosialidemokraattisille puolueille 
ja ammattiliitoille osoitetun Saksan kommunistipuolueen 
KK:n vetoomuksen, jossa kehotettiin taistelemaan yhteis
rintamassa ajankohtaisten konkreettisten vaatimusten puo
lesta. Leninistä tuo saksalaisten tovereiden »Avoin kirje» 
oli mallikelpoinen poliittinen askel, »ensimmäinen käytän
nöllinen toimenpide työväenluokan enemmistön voittami
seksi puolellemme».

Venäjään nähden Lenin sanoi: »Meidän puolueemme 
Venäjällä oli pieni, mutta kanssamme oli sen lisäksi myös 
työläisten ja talonpoikien edustajien neuvostojen enem
mistö koko maassa. Missä se on teillä? Meidän puolellamme 
oli melkein puolet armeijasta, joka silloin käsitti vähintään 
10 miljoonaa miestä. Onko teidän puolellanne armeijan 
enemmistö? Osoittakaa minulle sellainen maa!»

Toinen kysymys. Kolmen valtuuskunnan nimissä ehdo
tettiin poistettavaksi teeseistä kaikki, mikä soti liian jyr
kästi »kärsimättömien ja poliittisesti kokemattomien val
lankumouksellisten ainesten» pyrkimyksiä vastaan. Kom
munistisissa puolueissa ei muka pitänyt kamppailla niin
kään vasemmistolaisia virtauksia vastaan kuin ryhtyä päät
tävään taisteluun oikeistolaisia vastaan, »keskustalaisia ja 
puolikeskustalaisia aineksia vastaan». Ja vasemmistolaisten
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edustajat kehottivat Kominternin Toimeenpanevaa Komi
teaa pitämään tarkasti silmällä puoluejohtajia, jotka liit
tyivät Kominterniin »joukkojen painostuksesta», ja »estä
mään kaikin voimin uuden Serratin ja uuden Levin ilmaan
tuminen» (Serrati — italialainen opportunisti, Levi — sak
salainen) .

Vladimir Iljits muistutti vastauksessaan, että Kominter
nin I ja II kongressin tunnuksena oli ollut »Alas keskusta
laiset!». Vieläpä II kongressi asetti ankarat säännöt Kom
munistiseen Internationaaliin pääsyä varten sulkeakseen 
ovet keskustalaisopportunistien johtamilta järjestöiltä. Ja 
vain käymällä päättävää taistelua keskustalaisia johtajia 
vastaan saatiin Saksan Riippumattoman Sosialidemokraat
tisen Puolueen, Ranskan Sosialistisen Puolueen ja  eräiden 
muiden maiden sosialististen puolueiden vallankumouksel
liset osat kannattamaan Kominternin ehtojen hyväksymistä 
ja perustamaan kommunistinen puolue näihin maihin. Sik
sipä Lenin sanoikin: »Me emme vain tuominneet meikäläi
siä oikeistoaineksia, me karkotimme heidät.» Terracini sitä 
vastoin »väittää entiseen tapaan, e ttä .. .  tehtävänä on kes
kustalaisten ja puolikeskustalaisten» (»joita me Venä
jällä sanomme menlevikeiksi») »karkottaminen, jahtaami
nen ja paljastaminen». Ja Lenin jatkaa: »Mutta jos taistelu 
oikeistolaisia vastaan muutetaan urheiluksi...  niin meidän 
on sanottava: 'Riittää! Muuten vaara käy liian vakavaksi!’». 
»Me venäläiset olemme jo kuvotukseen saakka kyllästyneet 
noihin vasemmistolaisiin fraaseihin.» »Ellei kongressi ryhdy 
päättävään hyökkäykseen tuollaisia virheitä, tuollaisia 'va
semmistolaisia’ typeryyksiä vastaan, silloin koko liike on 
tuhoon tuomittu.»

Kongressi asettui kannattamaan Leniniä. Sikäli kuin 
muistan, »vasemmistolaisten» korjausehdotusten tekijät
kään eivät rohjenneet äänestää virheellisten ehdotustensa 
puolesta.

Vladimir Iljits esiintyi III kongressin aikana vielä Sak
san, Puolan, TSekkoslovakian, Unkarin ja Italian valtuus
kuntien jäsenten neuvottelukokouksessa. Hän antoi puhees
saan erittäin kiinnostavia ja viisaita neuvoja ulkomaalaisille 
tovereille. Hän sanoi:

»Nyt te kaikki palaatte kotiin ja sanotte työläisille, että 
olemme tulleet järkevämmiksi kuin olimme III kongressin 
edellä. Teidän ei pidä ujostella, sanotte, että teimme vir
heitä ja nyt tahdomme toimia varovammin; siten saam-
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me puolellemme joukkoja sosialidemokraattisesta sekä 
riippumattomasta sosialidemokraattisesta puolueesta, jouk
koja, joita tapahtumien kulku sysää objektiivisesti meidän 
puolellemme, mutta jotka pelkäävät meitä.»

Lenin esitti valaisevia esimerkkejä bolsevistisen puo
lueen käytännöstä, miten ja  missä oloissa on toimittava 
varovammin. Lenin sanoi, että ainoa strategiamme on nyt 
tulla voimakkaammiksi ja sen vuoksi viisaammiksi, järke- 
vämmiksi ja se meidän on sanottava joukoille. Mutta sen 
jälkeen kun olemme voittaneet joukot puolellemme järke
vyydellämme, me sovellamme hyökkäystaktiikkaa tämän 
sanan mitä tarkimmassa mielessä.

Tämä oli sanottu vuoden 1921 olosuhteissa, jolloin ka
pitalistisessa Euroopassa, varsinkin Saksassa oli niin pal
jon tulenarkaa ainesta, että Leninkin katsoi näiden mai
den vallankumouksellisten voimien hyökkäyksen mahdol
liseksi lähitulevaisuudessa.

Ne valtuuskunnat, jotka esittivät Kominternin III kon
gressissa virheellisiä vasemmistolaisia korjausehdotuksia, 
eivät kuuluneet ultra- »vasemmistolaisiin» ryhmäkuntalai- 
siin*. Ei, näiden valtuuskuntien jäsenet, mikäli ei oteta 
lukuun muutamia poikkeuksia, olivat oikeita vallanku- 
mousmiehiä ja  olivat itse asiassa Kommunistisen Interna
tionaalin parhaimmistoa. Heillä oli vain virheellinen käsi
tys puolueensa tärkeimmästä edessäolevasta tehtävästä. He 
tekivät vasemmistolaisia virheitä yksinomaan vallanku
mouksellisen innostuksensa ja  kokemattomuutensa vuoksi. 
Mutta Leninin kritiikki teki heihin vaikutuksensa, ja pian 
enemmistö heistä siirtyi leniniläisen politiikan oikealle lin
jalle. Tov. Terracini omaksui Leninin kannan ja  taistelee 
tänäkin päivänä Italian Kommunistisen Puolueen yhtenä 
johtomiehenä kansainvälisen kommunistisen liikkeen ri
veissä.

III kongressin jälkeen Vladimir Iljits kirjoitti näistä 
kommunisteista kuulussa Saksan kommunistipuolueelle 
osoittamassaan kirjeessä, että he olivat »hivenen verran 
liioitelleet Taistelua keskustalaisuufta vastaan’, ylittäneet 
hivenen verran sen rajan, jonka toisella puolella tuo tais-

* Ultra-»vasemmistolaiset» olivat periaatteettomia porvarillisia 
suunsoittajia, jotka levittivät yhdessä trotskilaisten kanssa useissa 
maissa ilkeämielisiä puolueenvastaisia ja  neuvostovastaisia valheita ja 
yrittivät saada aikaan hajaannusta kansainvälisessä kommunistisessa 
liikkeessä.
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telu muuttuu urheiluksi j a . .. alkaa vallankumouksellisen 
marxilaisuuden kompromettointi.» (Kaksi viimeistä kursi
vointia minun. — O. K.)

»Tämä oli oleellisinta III kongressissa», sanoi Lenin ja 
lisäsi: »Liioittelu oli vähäistä. Mutta se oli suunnattoman 
vaarallista.»

Kommunistisissa puolueissa oltiin vaarassa ryhtyä ai
heettomasti »vainoamaan oikeistolaisia», ts. johtomiehiä, 
jotka vain kärsimättömien vasemmistolaisten silmissä saat
toivat näyttää keskustalaisilta tai puolikeskustalaisilta. Le
nin viittasi esimerkiksi Saksan kommunistipuolueen pää- 
äänenkannattajassa julkaistuun Radekin artikkeliin, jossa 
syytettiin perusteettomasti opportunismista sellaista kun
nioitettua vallankumouksellista kuin Clara Zetkiniä, joka 
oli taistellut kymmeniä vuosia Saksan sosialidemokratian 
opportunistisia johtomiehiä vastaan. Sen vuoksi Lenin ko
rosti kirjeessään tulevan toiminnan kannalta erittäin tär
keää vaatimusta:

»On jo aika lopettaa puolueen sisäinen taistelu! Alas 
kaikki ne, jotka vielä haluavat pitkittää sitä välittömästi 
tai välillisesti.»

Samassa kirjeessä Vladimir Iljits teki myös seuraavan 
mielenkiintoisen ja opettavaisen johtopäätöksen:

»Me opimme käymään kansainvälisessä mitassa voito
kasta taistelua keskustalaisuutta vastaan II ja III kongres
sin välisenä aikana. Se on todistettu teoin. Tätä taistelua 
tulemme jatkamaan (Serratin puolueen ja Levin erotta
minen) loppuun asti.

Mutta emme vielä ole oppineet taistelemaan kansain
välisessä mitassa keskustalaisvastaisen taistelun virheel
listä liioittelua vastaan. Tämän vikamme olemme kuitenkin 
tajunneet, kuten III kongressin kulku ja tulokset osoitta
vat. Ja nimenomaan siksi, että olemme tajunneet vikamme, 
me vapaudumme siitä.

Ja silloin meistä tulee voittamattomia» (kursivointi 
minun. — O. K.), Iljitä lisäsi.

»Pravda», 6. 11.1963 
Suomennettu tätä kokoelmaa varten
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HIUKAN HISTORIALLISESTA KOKEMUKSESTA*

Nykyisen kommunistipolven edustajat eivät tunne riit
tävästi marxilaisten pikkuporvarillista sosialismia vastaan 
käymän taistelun historiallista kokemusta. Monien muis
tista on häipynyt mm. se alituinen ja ajoittain vaikea tais
telu, jota Marx ja Engels joutuivat käymään I Internatio
naalin riveissä pikkuporvarillista vallankumouksellista 
suuntausta, bakunismia vastaan.

1. I  INTERNATIONAALIN TAISTELUSTA 
BAKUNISMIA VASTAAN

Bakunin sai itselleen kannattajia etupäässä silloisen Eu
roopan taloudellisesti takapajuisista maista, kuten Italiasta, 
Espanjasta, Sveitsin romaanisista kantoneista, kapinahen- 
gen tartuttamista talonpojista, kaupunkien pikkuporvaris
ton köyhtyneistä aineksista, lumpenproletaarien keskuu
desta sekä jossain määrin vielä epätoivon valtaan joutu
neista työläisistä.

Bakunistit suhtautuivat vihamielisesti Marxin ja Engel
sin kannanottoihin monista sen ajan kysymyksistä. Tämä

* O. W. Kuusinen on kirjoittanut tämän artikkelin NKP:n Kes
kuskomitean helmikuun (1964) kokouksen valmistelujen yhteydessä 
ja  se julkaistiin ensimmäisen kerran kirjan venäjänkielisessä laitok
sessa. Toim. huom.
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koski työväenluokan itsenäisien puolueiden perustamista 
kaikkiin maihin ja näiden puolueiden lujittamista, työläis
ten elinehtojen parantamiseksi ja demokraattisten oikeuk
sien turvaamiseksi ym. käytävän luokkataistelun tehtäviä. 
Bakunistit vastustivat jopa tavallisia lakkojakin tunnustaen 
vain yhteiskunnallisen vallankumouksen toimeenpanemi
seksi julistettavan yleislakon. Sanalla sanoen, jos he olivat
kin vallankumouksellisia, niin heidän vallankumoukselli
suutensa oli luonteeltaan pikkuporvarillista eikä proletaa
rista.

Bakunismin ja marxilaisuuden pahimman erimielisyyden 
syynä oli Bakuninin ja hänen kannattajiensa kielteinen 
suhde tieteellisen kommunismin periaatteisiin. He eivät 
halunneet kuulla puhuttavankaan siitä, että kyseessä olevan 
yhteiskunnan historiallisen kehitysasteen erikoisuuksien, 
tuon yhteiskunnan luokkavoimien ja niiden keskinäissuh
teen huolellinen objektiivinen arviointi on menestyksek
kään taistelun ja voittoisan vallankumouksen välttämätön 
ehto.

Näitä marxilaisen tieteen ja politiikan alkeellisia vaati
muksia bakunistit pitivät pelkkinä opportunismin ja pelku
ruuden sanelemina verukkeina. He sanoivat: se, jonka tun
teet ja toivomukset ovat vallankumouksen puolella, älköön 
hukatko aikaa vallankumouksen luokkaedellytysten tutki
miseen. Hän lähteköön suoraa päätä nostattamaan jouk
koja kapinaan! Eri maissa puhjenneiden vallankumouk
sellisten kapinoiden jälkeen päätehtävä oli bakunistien mie
lestä aivan yksinkertainen: oli paisutettava hajanaiset ka
pinat »maailmanvallankumoukseksi». Sen oli määrä hävit
tää kaikki valtiot ja julistaa rajaton yksilön vapaus — jo
kainen tehköön mitä tahtoo, kukoistakoon anarkia... Ba
kunistit olivat niin muodoin anarkismiin kallistuvan pikku
porvarillisen kommunismin edustajia.

Käytännössä bakunistien kuumeinen vallankumouksel
lisuus kuitenkin ilmeni vain suuriäänisinä fraaseina ja 
kiukkuisina hyökkäilyinä I Internationaalin marxilaista 
johtoa vastaan. Mutta kun bakunistit yrittivät toteuttaa 
seikkailuhenkisiä iskulauseitaan (vuoden 1873 Espanjan 
vallankumouksen päivinä tai Italian salaliiton aikoina ke
sällä 1874) heidän yrityksensä menivät joka kerta täydel
lisesti myttyyn. Se joudutti bakunismin lopullista rappeu
tumista.
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2. 6ÖL$EVlsMlN TAISTELUSTA 
So s ia l is t iv a l l a n k u m o u k s e l l is ia  v a st a a n

Tärkeimpänä mutta ei ainoana työväenliikkeen sisällä 
vaikuttavana vihollisena oli 11 Internationaalin kaudella 
oikeistolainen opportunismi— menäevismi. Kaikkialla 
maailmassa tiedetään hyvin, millaista taistelua leniniläinen 
puolue on käynyt tuota vihollista vastaan. Monet sen sijaan 
ovat unohtaneet tai eivät ole lainkaan tienneet, millaisen 
taistelun boläevismi on joutunut käymään työväenliik- 
keessä toista vaarallista vihollista vastaan.

V. I. Lenin kirjoitti v. 1920: »Ulkomailla ei vielä tie
detä riittävän hyvin sitä, että boläevismi kasvoi, muodostui 
ja karaistui monivuotisessa taistelussa pikkuporvarillista 
vallankumouksellisuutta vastaan, joka vivahtaa anarkismiin 
tai lainaa siitä jotakin ja poikkeaa kaikissa oleellisissa sei
koissa proletariaatin johdonmukaisen luokkataistelun eh
doista ja vaatimuksista.»

Lenin tarkoitti tässä sosialistivallankumouksellisten 
(eserrien) puoluetta. Kuten tunnettua, se oli koostumuksel
taan pääasiallisesti sivistyneistöpuolue, joka ilmensi Leni
nin sanojen mukaan eniten pikkuporvarillisen vallanku
mouksellisuuden tendenssiä.

Bolsevismin taistelua sosialistivallankumouksellisten 
puoluetta vastaan käytiin monilla eri suunnilla. Eritelles- 
sään eserräläisen maailmankatsomuksen päävikoja Lenin 
asetti kuitenkin ensi sijalle seuraavan:

».. .Tämä puolue, joka kielsi marxilaisuuden, ei halun
nut millään käsittää (ehkäpä on oikeammin sanoa, ettei 
se voinut käsittää), että ennen kuin ryhdytään poliittiseen 
tekoon on otettava huomioon täysin objektiivisesti luokka- 
voimat ja niiden keskinäiset suhteet.»

Tämä oli eserräläisen vallankumouksellisuuden pikku
porvarillisen luonteen tärkein tunnusmerkki.

Vuosi 1917 osoitti havainnollisesti, kuinka suunnatto
man suuri merkitys Venäjän proletaarisen vallankumouk
sen valmistelutyölle oli sillä taistelulla, jota bolsevikit kävi
vät joukkojen irrottamiseksi eserrien vaikutusvallasta. Sil
loin, helmikuun porvarillis-demokraattisen vallankumouk
sen jälkeen eserrät yhdessä menSevikkien kanssa toimivat 
porvariston tärkeimpänä tukena ja heillä oli laajalti kan
natusta työtätekevien keskuudessa. Vielä heinäkuun alku
päivinä, Neuvostojen ensimmäisessä edustajakokouksessa,
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eserillä ja menlevikeillä oli takanaan kokousedustajien val- 
taenemmistö (runsaan tuhannen edustajan joukossa oli vain 
105 bolsevikkia). Ratkaisevana tehtävänä oli silloin temma
ta monimiljoonaiset työväen, talonpoikaiston ja sotaväen 
joukot irti pikkuporvarillisen demokratian vaikutusvallasta.

Mitä kiivain taistelu puhkesi varsinkin sotilaskomiteois- 
sa bolsevikkien vaatiessa, että oli tehtävä loppu Venäjän 
osallistumisesta imperialistiseen sotaan. Väliaikainen halli
tus, jossa eserrät ja menSevikit olivat mukana, lupaili Ve
näjän imperialistisille liittolaisille jatkaa yhteistä sotaa rat
kaisevaan päätökseen asti. Samaan aikaan eserrät ja men
Sevikit vakuuttelivat kansanjoukoille, ettei se ollut enää 
imperialistista sotaa, vaan »isänmaan puolustusta». Eserrät 
muuten esiintyivät kaikkialla »vallankumouksellisen maan- 
puolustusaatteen» vasemmistolaisen naamion suojassa.

Ja miten kävi? BolSevistinen puolueemme sai 3—4 kuu
kaudessa temmatuksi monimiljoonaiset työläisten, talon
poikien ja sotamiesten joukot irti pikkuporvarillisen vallan
kumouksellisen sanahelinän lumoista. Bolsevikit kykenivät 
osoittamaan joukoille, että ultravallankumouksellisilla ko
rulauseilla verhoutuneet pikkuporvarillisen demokratian 
puolueet olivat lyöttäytyneet yhteen väliaikaisen hallituk
sen, Venäjän porvariston ja sen imperialististen liittolaisten 
kanssa, että nuo puolueet kannattivat »sotaa voittoisaan 
loppuun asti».

Tuloksena oli, että lokakuun lopulla 1917 työtätekevien 
joukot kokoontuivat jo Leninin puolueen lippujen alle, joi
hin oli kirjoitettu: »Rauha, leipää, vapaus!» Bolsevikit val
loittivat puolelleen työläis- ja talonpoikaisedustajien neu
vostojen enemmistön koko maassa ja lähes puolet 10-mil- 
joonaisesta armeijasta.

Lokakuun vallankumouksen voitto saattoi päätökseen 
eserrien ja mensevikkien paljastuksen — sekä itsepaljastuk
sen! (Oikeisto-)eserrät ja menSevikit eivät voineet pitem
pään salata politiikkansa luokkaluonnetta, he loikkasivat, 
kuten vallankumouksellisten korulauseiden viljelijöille 
usein tapahtuu, avoimesti aseellisen vastavallankumouksen 
leiriin. »Vasemmisto»-eserrät tekivät, kuten tiedämme, vielä 
yhden epätoivoisen tunnuksienvaihtoyrityksen kootakseen 
lippunsa alle joukot, jotka olivat kääntäneet heille selkän
sä, mutta tämäkin yritys meni pian myttyyn, ja huligaani- 
maisella kapinallaan neuvostovaltaa vastaan »vasemmisto
laiset» eserrät taittoivat lopullisesti niskansa,



3. TROTSKISMIN VASTAISEN TAISTELUN KOKEMUKSESTA

Kolmas historiallinen esimerkki on taistelu trotskismia 
vastaan.

L. Trotski oli jo puolueen toisesta edustajakokouksesta 
(1903) alkaen käynyt taistelua Leniniä ja bolsevikkeja vas
taan, pysytellen sovittelevalla kannalla mensevikkeihin 
nähden ja useimmiten suoranaisesti omaksuen mensevisti- 
sen asenteen. Ensimmäisen maailmansodan aikana Trotski 
kokosi johtonsa alle pienen »väliryhmäläisten» ryhmitty
män, joka kesällä 1917, vallankumouksellisen tilanteen 
kypsyessä Venäjällä, ilmoitti tunnustavansa kaikki bolse
vikkien perusväittämät ja hyväksyttiin puolueeseen.

Alkuvuodesta 1918 yhtenä bolsevikkipuolueen tärkeim
pänä tehtävänä oli saada maa irrotetuksi sodasta. Nuoren 
neuvostotasavallan pelastamiseksi oli silloisessa vaikeassa 
tilanteessa suostuttava väliaikaiseen rauhansopimukseen 
Saksan kanssa saksalaisten imperialistien asettamilla ras
kailla ehdoilla.

Trotski, joka johti neuvostovaltuuskuntaa Brest-Litov- 
skin rauhanneuvotteluissa, kuitenkin rikkoi törkeästi Leni
nin ohjetta ilmoittaen Saksan edustajille, että neuvostohalli
tus kieltäytyy allekirjoittamasta rauhansopimusta, mutta lo
pettaa sotatoimet ja kotiuttaa armeijansa. Tämä Trotskin 
petturimainen tempaus merkitsi samaa kuin jos hän olisi 
julistanut saksalaisille, että portit ovat selkoselällään hei
dän armeijoidensa etenemistä varten... Juuri siten saksa
lainen sodanjohto ymmärsikin seikkailija Trotskin menet
telyn käyttäen sitä verukkeena neuvostoalueiden uusien 
anastusten toimeenpanemiseksi.

Trotskilaisuudelle oli yleensä luonteenomaista huutava 
piittaamattomuus reaalisen tilanteen vaikeuksista, temp
puilu vasemmistolaisilla fraaseilla, »vallankumouksellisen 
sodan» iskulauseilla, jotka käytännössä saattoivat vain 
johdattaa neuvostomaan imperialistien asettamaan ansaan. 
Samaan aikaan Trotski ja hänen hengenheimolaisensa kyl
vivät tappiomielialoja puolueen ja työväenluokan keskuu
teen.

Käyttäen hyväkseen Vladimir Iljitäin sairautta Trotski 
aloitti syksyllä 1923 järjestelmällisen ryhmäkuntataistelun 
kommunistipuolueen riveissä kohdistaen katalan iskunsa 
puolueen leniniläisen politiikan päälinjaan. Trotski ja hä
nen hengenheimolaisensa eivät uskoneet itse ja koettivat
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horjuttaa muiden uskoa vallankumouksellisten työläisten 
ja talonpoikien luovun kykyihin, kielsivät sen Leninin 
toteamuksen, että sosialismin rakentaminen Neuvostoliitos
sa on mahdollista. Kuten Kominternin Toimeenpaneva 
Komitea aikoinaan tähdensi, se ei ollut »enempää eikä vä
hempää kuin Venäjän sosialistisen vallankumouksen edel
lytysten kieltämistä».

Itse asiassa trotskilaiset samoin kuin oikeistososialide- 
mokraatit, mensevikit ja monet muutkin, kehottivat Neu
vostoliiton työläisiä laskemaan aseensa sosialismin puolesta 
käytävän taistelun vaikeuksien edessä. Ero oli vain siinä, 
että trotskilaiset peittelivät antautumismielialojaan »val
lankumouksellisen sodan» lipun heiluttelulla. Neuvostolii
ton Kommunistinen Puolue tuomitsi XIII puoluekonferens
sin yksimielisellä päätöksellä (tammikuussa 1924) trotski
laisen opposition ja sen toimintaohjelman pikkuporvarilli
sena marxilaisuudesta poikkeamisena. Kommunistisen In
ternationaalin V kongressi (kesäkuu — heinäkuu 1924) an
toi täyden tukensa NKP(b):n päätökselle.

Zinovjevin puolueenvastaisen ryhmäkunnan liityttyä 
trotskilaisiin tästä trotskilaisblokista tuli kaikenlaisten puo
lueen tuomitsemien ja kaupunkilaisen pikkuporvariston tyy
tymättömyyttä heijastavien ainesten sekä kapitalistisen 
yhteiskunnan entisten hallitsevien luokkien rippeiden yh
teinen kokoomus. Mitä pitemmälle aika kului, sitä enem
män trotskilaisblokin ryhmäkuntataistelu muuttui luonteel
taan"neuvostovastaiseksi taisteluksi.

Trotskilaisuus ei paljastanut neuvostovastaisia kasvo
jaan pelkästään sisäpolitiikan kysymyksissä. Sen seikkai
luhenkinen provokatorinen linja tuli ehkä vielä selvemmin 
esiin imperialistisen sodan vaaran kasvun yhteydessä. Ku
ten näimme Brestin rauhan tapauksessa, Trotski ja hä
nen hengenheimolaisensa yrittivät alun alkaen pakottaa 
neuvostohallituksen lähtemään seikkailunomaisen ulkopo
litiikan tielle, joka olisi antanut imperialisteille toivotun 
tekosyyn sodan aloittamiseen Neuvostoliittoa vastaan. Kun 
sitten tuon hankkeen täydellinen toivottomuus kävi ilmei
seksi, trotskilaiset niin Neuvostoliitossa kuin muissakin 
maissa keskittivät ponnistuksensa sodanvaaran torjumisen 
sabotaasiin.

Me tiedämme, että kysymys suhtautumisesta imperialis
tisten sotien uhkaan on jo kauan ollut maailman kommu
nistisessa liikkeessä ajankohtainen. Kominternin Toimeen-
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paneva Komitea piti VIII täysistuntonsa keväällä 1927, 
oloissa jolloin sodanvaara oli vakavasti kärjistynyt Eng
lannin katkaistua diplomaattiset ja kauppasuhteet Neu
vostoliittoon. Tärkeimpänä keskustelunaiheena tuossa täys
istunnossa oli kysymys Kommunistisen Internationaalin 
tehtävistä sodan ja sodanvaaran torjumiseksi. Pitäen oh
jeena Leninin oppia me omistimme täysistunnossa päähuo
mion käytännöllisiin tehtäviin sodanuhan poistamiseksi. 
Entä Trotski? Hän piti pitkän puheen kajoamatta vahin
gossakaan sodanvaaran torjumiseen. Me emme saaneet kis
kotuksi hänestä ainoatakaan ehdotusta tämän kysymyksen 
johdosta, vaikka se oli täysistunnon huomion keskipisteenä. 
Hän käytti puhujankoroketta puoluevastaisten tarkoituspe
riensä ajamiseen esittämällä kyynisen lausunnon, että hä
nen mielestään »puoluekomento on kaikista vaaroista vaa
rallisin»!

Kominternin TpK:n täysistunto antoi tuosta Trotskin 
provokatorisesta asennoitumisesta ansaitun arvion. Täysis
tunto totesi, että hänen koko käyttäytymisensä »oli omiaan 
vaikeuttamaan nykyisen ajankohdan vallankumouksellisten 
tehtävien ratkaisemista: kaikkien vallankumouksellisten 
voimien liikekannallepanoa ja koko kansainvälisen työ
väenluokan herättämistä taisteluun imperialistisen sodan 
ehkäisemiseksi».

Siten trotskilaisblokin johtajat luisuivat niin syvälle, 
että alkoivat vastustaa neuvostosynnyinmaan puolustamista 
imperialistien hyökkäysuhalta. He olivat valmiita tukeutu
maan sosialismin vannoutuneimpiin vihollisiin imperialis
min leiristä voidakseen näiden hyökätessä Neuvostoliiton 
kimppuun antaa neuvostovaltiolle iskun selkään.

Kuten tiedämme, trotskilaisuuden pääpukarit eivät ra
joittaneet toimiaan vain Neuvostoliittoon. He pyrkivät ko
koamaan muissakin maissa siipiensä suojaan ryhmäkunta- 
laisia ja kommunismin luopioita tavoitteenaan kansainvä
lisen kommunistisen liikkeen yhtenäisyyden murtaminen.

Siinä tarkoituksessa he ottivat missä suinkin saivat 
yhteyksiä sekä oikeistolaisiin että vasemmistolaisiin puo
lueenvastaisiin aineksiin. He eivät kaihtaneet ojentaa kättä 
myöskään kommunistipuolueista erotetuille parantumatto
mille opportunisteille. Mikä sitten yhdisti kaikkia näitä 
»ultravasemmistolaisia» ryhmiä ja oikeistolaisia luopioita 
samaan riettaiden liittoon trotskilaisten kanssa? Siihen on 
vain yksi vastaus: vihamielisyys Neuvostoliittoa kohtaan,
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leniniläistä puoluettamme, Kommunistista Internationaalia 
kohtaan.

Niinpä esim. Saksan kommunistipuolueessa ns. Maslo- 
vin — Ruth Fischerin »ultravasemmistolainen» ryhmä ju
listautui venäläisten trotskistien aktiiviseksi toimintakump- 
paniksi. Kahdentoista kommunistipuolueen edustajista 
muodostettu erikoiskomitea käsitteli Maslovin—Fischerin 
ryhmän johtajien asiaa Kominternin TpK:n VII laajenne
tussa täysistunnossa (marraskuu — joulukuu 1926). Sanotun 
komitean raportin nojalla Kominternin TpK vahvisti täys
istunnossaan kyseisen ryhmän viiden johtohenkilön erot
tamisen Saksan Kommunistisesta Puolueesta ja Kommunis
tisesta Internationaalista. Täysistunnon päätöksessä koros
tettiin, että mainitut henkilöt »eivät ole kommunisteja 
eivätkä työväenliikkeen taistelijoita, vaan pelkkiä proletaa
risen vallankumouksen luopioita, jotka kohdistavat järjes
telmällisesti mitä alhaisimpia hyökkäyksiä Kommunistisen 
Internationaalin politiikkaa vastaan». Sittemmin on käynyt 
ilmi, että juuri sama saksalainen luopioryhmä ahersi trots
kilaisen »IV Internationaalin» perustamispuuhissa, saman 
kuolleenasyntyneen »Internationaalin», jonka ääni on viime 
aikoina alkanut uudelleen kuulua löyhkäävästä hautahol
vista.

Sellaista oli trotskilaisuus teoissa. Mutta jos joku koet
taisi arvostella trotskilaisia heidän sanojensa eikä teko
jensa perusteella, hän saisi heistä vallan väärän kuvan. 
Poliittinen valheellisuus oli niin olennainen elementti trots
kilaisten kaikessa taktiikassa, että tämä heidän ominaisuu- 
tensa ansaitsee erikoista erittelyä. Se on luullakseni opetta- 
vaistakin. Osoittaahan viime vuosien kokemus, että trots- 
kismin vanha taktillisten menetelmien järjestelmä on jäl
leen herännyt henkiin. Siitä on jopa tullut taktillisen tai
don esikuva maailman kommunistisen liikkeen riveissä 
vaikuttaville nykyajan pikkuporvarillisille hajottajille.

Omistan erityistä huomiota seuraaviin trotskismin tak
tiikan luonteenomaisimpiin piirteisiin:

1) Trotskilaisten totuudenpelko. Jo vuonna 1911, Trots
kin yrittäessä muodostaa Potresovin oikeistososialistisen 
ryhmän ja vperjodilaisten otzovistiryhmän puolueenvastais
ta blokkia V. I. Lenin lausui, että Trotski harjoittaessaan 
puolueenvastaista politiikkaa »lähtee seikkailun ja  hajaan
nuksen tielle». Selittäen, miksi Trotski peittelee vperjodilais- 
ryhmän ryhmäkuntaisuutta Lenin kirjoitti: »Tästä kiistat-
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tumasta totuudesta Trotski on vaiti sen vuoksi, että hänen 
politiikkansa reaaliset tarkoitusperät eivät kestä totuut
ta. . .» Hiukan etempänä Lenin lisää ironisesti: »Seikkai
lijan aseman olemus onkin juuri siinä, että hänen täytyy 
luovia alituisesti.» Nämä sanat Lenin on alleviivannut kah
desti.

Trotskin puolueenvastaisen taudin leniniläinen diagnoosi 
on osoittautunut täysin paikkansapitäväksi myös neuvos- 
tokaudella. Trotskilaisten koko ryhmäkuntataistelu oli lä
peensä kaksinaamaista. Heidän todelliset tavoitteensa osoit
tautuivat niin epäkauniiksi, että he eivät voineet julistaa 
niitä avoimesti. Totuus osoittautui sietämättömäksi trotski
laisille ryhmäkuntalaisille. Heidän täytyi julkisissa puheis
saan taaskin alituisesti luovia.

Trotskilaiset eivät voineet sanoa työläisille pyrkivänsä 
puolueen kahtiajakoon. Ei, he sanoivat muuta: mekin kan
natamme puolueen yhtenäisyyttä, me vain vastustamme 
»puolueaparaatin edustajia», vastustamme puolueen joh
tajia. Saatuaan musertavan vastaiskun puoluejärjestöissä 
sekä teollisuuslaitosten työläisten kokouksissa trotskismin 
pääpukarit jopa tuomitsivat KK:lle osoitetussa kirjeessään 
oman ryhmäkuntatoimintansa. Mutta samaan aikaan he 
perustivat maanalaisen puolueen, jolla oli oma konspira- 
tiivinen kurinsa, salainen kirjapainonsa jne.

Trotskilaiset eivät voineet julistaa avoimesti sellaista- 
kaan tavoitettaan kuin kansainvälisen kommunistisen liik
keen yhtenäisyyden tuhoamista. Päinvastoin, he esiintyivät 
alussa Kommunistisen Internationaalin yhtenäisyyden puo
lustajina. Mutta sitten trotskilaiset niin Neuvostoliitossa 
kuin Saksassakin ryhtyivät samanaikaisesti Zinovjevin ja 
Trotskin suoranaisia ohjeita seuraten horjuttamaan ilki- 
mielisesti kansainvälisen kommunistisen liikkeen rivien 
yhtenäisyyttä.

Trotskilaisten luonteenomaisena piirteenä oli siten alitui
nen ristiriita sanojen ja tekojen välillä. Tässä ei ollut kysy
mys siitä, etteivät he olisi ymmärtäneet, mikä voima totuu
della on politiikassa. Heidän todelliset aikeensa ja tavoit
teensa vain olivat sen laatuisia, etteivät ne sietäneet totuu
den päivänvaloa.

2) Oikeistolaisten tekojen vasemmistolainen naamiointi. 
Lenin ironisoi jo ennen Lokakuun vallankumousta varsin 
kirpeästi Trotskin periaatteellisuuden johdosta. Hän sanoi 
Trotskista, että vaikka tämä »tapansa mukaan ei ole pe-
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riaatteessa samaa mieltä sosialisovinistien kanssa mistään 
asiasta, mutta käytännössä on heidän kanssaan samaa miel
tä kaikesta».

Vielä neuvostovallan vuosinakin Trotski ja hänen kan
nattajansa noudattelivat samaa kaksinaamaista linjaa. Sa- 
botoidessaan sosialistista rakennustyötä he peittelivät ultra- 
opportunistista tendenssiään viittauksilla kuviteltuihin 
»kansainvälisen vallankumouksen» intresseihin. He naa
mioivat kaikkien maiden porvariston etujen mukaisen neu
vostovastaisen taistelunsa huolenpidolla Venäjän vallanku
mouksen pelastamisesta »kapitalismin palauttamisen» vaa
ralta. Ja vihdoin, ponnistellessaan kaikkien kommunismin 
vihollisten iloksi kansainvälisen kommunistisen liikkeen 
kahtiajakamiseksi trotskilaiset olivat sohvinaan Kominter
niin pesiytynyttä opportunismia vastaan.

Kuten tiedetään, puolueemme pääsi pian selville trots- 
kismin kaksinaamaisuudesta. XV puoluekonferenssi täh
densi erikoisesti, että »puolueen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota trotskilaisen oppositioblokin 'vallankumoukselli
sen’ naamioinnin paljastamiseen ja opportunistisen ole
muksen selvittämiseen». Tämän tehtävän puolue suoritti 
loppuun asti.

3) Leninin sitaateilla temppuilu taistelussa leniniläistä 
politiikkaa vastaan. V. I. Lenin kirjoitti aikoinaan kuului
sassa »Kirjeessä tovereille»: »Marxilaisuus on erittäin sy
vällinen ja monipuolinen oppi. Sen vuoksi ei ole mitään 
ihmeteltävää, että palasia Marxin teoksista otetuista sitaa
teista — varsinkin jos sitaatit esitetään sopimattomassa pai
kassa — voidaan aina tavata sellaisten henkilöiden 'argu
menteissa', jotka sanoutuvat irti marxilaisuudesta.»

Trotskilaiset hallitsivat täydellisesti tällaista taitoa käy- 
teliä katkelmia Leninin sitaateista, poliittisten vääränra
hantekijöiden taitoa. He käsittivät Leninin opin kansainväli
sen vaikutusvoiman, olivat selvillä siitä, että on turhaa toi
voakaan saada puolelleen vallankumouksellisesti ajattelevia 
työläisiä tunnustamatta leninismiä ainakin sanoissa.

Sen vuoksi Trotski, joka Leninin eläessä oli taistellut 
kaksikymmentä vuotta leniniläistä politiikkaa vastaan, kat
soi Vladimir Iljitäin kuoltua tarkoituksenmukaiseksi kehot
taa kannattajiaan käyttämään asiayhteydestään irrotettuja 
Leninin lausuntojen pätkiä hyökkäilyissään Neuvostoliiton 
Kommunistisen Puolueen leniniläistä politiikkaa vastaan. 
Siitä lähtien trotskilaiset ryhmäkuntajuonittelijat ja luopiot
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eri maissa ryhtyivät harjoittamaan monin tavoin tuollaista 
taitotemppuilua Leninin sitaateilla. He menivät temppui
lussaan niin pitkälle, että pommittivat Leninin puoluetta ja 
Kommunistisen Internationaalin johtoa... Leninin sitaa
teilla, syyttelivät niitä leninismin oikomisesta!

Seuraavassa muutamia muistiin jääneitä tapauksia sa
notunlaisesta poliittisesta häpeämättömyydestä. Kominter
nin TpK:n VII laajennetussa täysistunnossa trotskilaisblo- 
kin venäläiset edustajat »todistelivat» irrallisten ja asiaan 
sopimattomien lainausten avulla, että kaikki jotka puolta
vat sosialismin rakentamista yhdessä maassa (Neuvosto
liitossa), ovat mukamas revisionisteja. Saksassa »uusva
semmistolaiset» Neuvostoliiton ja Kominternin viholliset — 
Venäjän trotskilaisten läheisimmät aateveljet — päättivät 
perustaa oman puolueen, jonka nimenä oli »Leninin liit
to» (!). Ranskassa trotskilaisten hajottajien (Susanne Gi- 
raud’n ym.) sanomalehti ilmestyi nimellä »Leniniläinen 
yhtenäisyys». Suurisuisimmat trotskismin ulkomaalaisista 
aseenkantajista julistivat työläisille puhuessaan tunnuslau
seekseen »Eläköön leninismi!».

Todellisuudessa trotskilaiset eivät oUeet mitään leninis
min puolustajia, vaan pahimmanlaatuisia revisionisteja. 
Historia on vahvistanut täydellisesti arvion, jonka puo
lueemme XIII konferenssi antoi trotskilaisuudesta jo vuo
den 1924 alussa, nimittäin sen, että trotskilainen oppositio 
oli bolSevismin revidointiyritys, se oli suoranaista luopu
mista leninismistä ja selvästi ilmenevää pikkuporvarillista 
poikkeamista.

4) Parjaus on trotskilaisten tärkein ase. Trotskilaiset 
hankkivat aikoinaan kansainvälistä kuuluisuutta Neuvos
toliittoon ja kommunistiseen liikkeeseen kohdistuvien hal
pamaisten parjausten nokkelina sepustelijoina. Nykyään 
monet ovat kuitenkin jo unohtaneet, että nimenomaan 
trotskilaiset kommunismin luopiot ryhtyivät ensimmäisinä 
myrkyttämään poliittista ilmapiiriä provokatorisilla par
jauksilla'proletariaatin diktatuurin »uudestisyntymisestä» ja 
»kapitalismin palauttamisesta» Neuvostoliittoon, neuvosto
johtajien muka valmistelemasta porvarillisesta vallankaap
pauksesta (»thermidorista»).

Antaakseen parjauksilleen ainakin näennäistä uskotta
vuuden leimaa trotskilaiset turvautuivat tavallisesti seuraa- 
vaan menetelmään: he esittelivät ensin NKP(b) :n johdon ja 
Kominternin Toimeenpanevan Komitean kannanottoja t&-
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halHsesti vääristeltyinä, syytellen näitä vaarista katsomuk
sista, ja sitten »paljastivat» voitonriemua uhkuen nuo kat
somukset. Tällaisiin menetelmiin trotskilaisjohtajat tur
vautuivat sen vuoksi, että jos he olisivat tehneet rehelli
sesti selkoa vastustajiensa katsomuksista, eivät tyhmimmät- 
kään kuulijat olisi uskoneet trotskilaisia parjauksia. Kur
sailematon vieraiden katsomusten vääristely sen sijaan aut
toi sälyttämään omatkin poliittiset synnit toisten niskoille.

Niin trotskilaiset jatkoivat, vakuuttaen helisevin koru
lausein »uskollisuuttaan» vallankumoukselle, samanaikai
sesti puolueemme ja Kominternin järjestelmällistä parjaus
ta, pyrkien aivan ilmeisesti saattamaan niiden marxilais- 
leniniläisen politiikan huonoon huutoon.

On luonteenomaista, miten taantumukselliset porvaris- 
topiirit ja niiden aseenkantajat II Internationaalin riveissä 
reagoivat trotskilaisten likaiseen sotaan kommunistista lii
kettä vastaan. Sosialismin viholliset päästivät tyynesti ohi 
korvien trotskilaisten vallankumouksellisen lavertelun, 
mutta arvostivat trotskilaisuutta korkealle sen epävallan- 
kumouksellisten tekojen vuoksi. Porvarilliset taantumuspii- 
rit ottivat NKP(b):tä ja Kommunistista Internationaalia 
vastaan kohdistetut trotskilaisten taistelutunnukset omaksi 
sotahuudokseen. Ne ilmeisesti toivoivat trotskilaisten aktii
visuuden johtavan kommunistisen liikkeen hajaannukseen.

Mitä pitemmälle elettiin, sitä selvemmäksi kävi, että 
trotskilaisten vehkeily koitui työväenasian vannoutuneiden 
vihollisten hyödyksi.

Suomennettu tätä kokoelmaa varten
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