
Debs siirtolaisuuskysymyksestä
(Tämä on kirje, jonka Eugene Debs kirjotti toveri Brewerille, 

Kansasista, ja jonka Brewer tahtoi lukea sosialistipuolueen kongres
sissa, Chicagossa, käsiteltäessä siirtolaisuuskysymystä, mutta joka 
syystä tai toisesta kuitenkin jäi lukematta. — Toim. huom.)

Hyvä Brewer: —
Olen juuri lukenut siirtolaisuuskysymystä pohtineen komitean e- 

nemmistön lausunnon. Se on kerrassaan epäsosialistinen, taantu
muksellinen ja todellisuudessa törkeä, ja toivon sinun vastustavan 
sitä kaikella voimallasi. Esitys, että vissit rodut ovat poissulettavat 
taktillisten etuisuuksien tähden, olisi vallan sopiva porvarillisessa 
oman edun hakijain konventsionissa, mutta jolla ei pidä olla sijaa 
kansainvälisen liikkeen johdannon alaisessa köyhälistön kokouksessa 
mikä käskee koko maailman sorrettuja ja riistettyjä yhtymään vapau- 
tumisekseen..............

Pois "taktikat”, mitkä vaativat poissulkemaan sorrettuja ja kär
siviä orjia, jotka tulevat rannoillemme toivomuksella parantaa kur
jaa olotilaansa ja sitten ajetaan takaisin tunnottoman edullisuuden 
ruoskansiimalla niitten kautta jotka kutsuvat itseään sosialisteiksi, 
liikkeen nimessä, minkä upeana kerskuntana on että se epäämättö
mänä seisoo koko maailman sorrettujen ja alaspoljettujen puolesta. 
Näillä raukoilla orjilla on ihan yhtä hyvä oikeus päästä tänne kuin 
tuon lausunnon tekijöilläkin, jotka nyt pyrkivät ulossulkemaan heitä.
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Ainoa erotus on, että viimemainituilla oli hieman sivistyksen etui
suutta ja eivät olleet niin tunnottomasti alaspainettuja ja sorrettuja, 
mutta periatteen näkökannalta siinä ei ole mitään eroa, motivi kun 
on tarkalleen sama, ja jos. konventioni, mikä kokoontuu sosialismin 
nimellä, ollenkaan tekee eroitusta, pitäisi se olla noitten kurjien sor
rettujen eduksi, jotka ovat kantaneet raskaammat taakat ja ovat mel
kein maantasalle ruhjotut.

Tällä ydinperusteella asettaisin kantani vaikka maailmaa vas
taan ja eikä mikään civic federationi, unionistien suojelijaan — jot
ka eivät epäile uhrata periaatetta suurilukuisuudelle ja panna alt
tiiksi äärimmäistä menestystä läheisille saavutuksille — viekas ja 
viisasteleva erityinen väite voi järkyttää minua kääntämään selkääni 
vanhan maan sorretuille kidutetuille ja toivottomille uhreille, joita 
viettelee näille rannoille jokin hämärä toivonvilke, että täällä hei
dän musertava kuormansa keventyy ja joku toivontähti nousee hei
dän pimeälle taivaalleen.

Oletetut etuisuudet, joita sosialistiliikkeellä tuli tuollaisesta sy- 
dämmettömästä poissulkemisesta, olisivat kaikki poispyyhkäissyt tu
hansin kerroin kansainvälisen sosialistiliikkeen pääperiaatteiden uh
raamisen kautta, sillä hyvinkin sellaisen liikkeen hyvä tarkoitus jou
tuisi tietoisilta työläisiltä epäillyksi jos se asettuu telkemään ovensa 
juuri kaikkien enin helpotusta tarvitsevilta roduilta, ja tukahuttamaan 
heidän toivonsa, ja jättämään heidät synkkään epätoivoon juuri ajal
la kuin heidän mielensä ensi keran taipuu kansainväliselle kutsulle 
ja heidän sydämensä alkaa osittaa vastatykyntää kaikkien maitten 
sorrettujen solidarisuudelle.

Tässä kannassa ei ole mitään hurmaantunutta sentimentaalisuut
ta, vaan on se pelkästään kansainvälisen köyhälistöliikkeen perus
periaatteiden taipumatonta noudattamista. Jos sosialismi, kansain
välinen, vallankumouksellinen sosialismi ei seiso vankasti, järkähtä- 
mättömästi ja sovittelemattomasti työväenluokan puolesta ja kaik
kien maitten riistettyjen ja sorrettujen joukkojen puolesta, silloin se 
ei seiso minkään puolesta ja sen vetoumus työläisiin on valheellinen 
ja sen vakuutus harhakuva ja paula.

Antaa niiden jotka tahtovat erota meistä sentähden että me kiel
täydymme sulkemasta kansainvälisen oven heidän omien veljiensä 
kasvojen edessä; me emme tule siitä yhtään heikommaksi, vaan sitä 
voimakkaammaksi heidän menonsa johdosta, sillä heillä nähtävästi 
ei ole selvää käsitystä kansainvälisestä solidarisuudesta, heiltä puut
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tuu vallankumouksellinen henki kokonaan, ja heidän oikea paikkansa 
ei ole sosialistisessa liikkeessä kun omaavat sellaisia ylimysvaltai- 
sia käsityksiä omasta oletetusta ylevämmyydestään.

Pysykäämme jyrkästi meidän vallankumouksellisessa, työväen
luokan periaatteissa ja tehkäämme taistelumme avoimeksi ja sovitte- 
lemattomaksi kaikkia vihollisiämme vastaan, hyväksymättä mitään 
pslkurimaisia menettelyjä ja ylläpitämättä mitään vääriä toivoja; 
silloin meidän liikkeemme innostaa luottamusta, herättää henkevyyttä 
ja kehittää joukkoa mikä kestää maailmaa vastaan.

Teidän ilman kompromissia,
Eugene V. Debs.


