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Sosialismi
Kirjottanut Morris Hillquit.
SOSIALISMIN TAR
KOITUSPERÄ
(Metropolitan Magazi
nen luvalla julaistaan
Säkenissä tämä arvokas
ja sangen helppotajui
nen kirjotussarja sosia
lismista. Se tulee sisäl
tämään kaikkiaan kuusi
lukua. Tästä seuraavat
viisi ovat: “Syyt, jotka
johtavat
sosialismiin",
“Sosialismin
menetel
mät", "Sosialismin potittinen ohjelma”, “Sosia
lismin käytännölliset saa
vutukset” ja “Sosialis
min kasvu ja tulevai
suus”. -— Toim huoma
utus.)
“ Kaarle viides sanoi
kerran, että ei aurinko
koskaan laskenut hänen
valtakunnassaan. Me soM orris H illq u it
—
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sialistit voimme sovelluttaa nä
mä sanat sosialistiliikkeeseemme
ja sanoa, että aurinko ei koskaan
laske niiden maiden päältä joissa
punalippu liehuu".
Näillä sanoilla avasi kaunopu
heinen Belgian edustaja, Emile
Vandervelve, Kansainvälisen so
sialisti kongressin Stuttgartissa v.
1907.
Se ei ollut kerskailua.
Sosialistinen liike on yhtä laaja
kuin maailma. Europassa tunne
taan sen voima korkeasti sivisty
neissä keski- ja pohjoismaissa
yhtä hyvin kuin itsevaltaisessa
Venäjän valtakunnassa, tunnot
tomassa Espaniassa ja takapajui
sissa Balkanin kuningas- ja ruh
tinaskunnissa. Ompa pimeässä
Turkissakin sosialistisia edusmiehiä uudessa parlamentissa. “Pu
nainen peikko” on tunkeutunut
Taivaan poikain (Kiinan) valta
kuntaan, Persiaan ja Japaniin;
Transvaaliin ja Australian siirto
maihin ; Etelä-Amerikan tasaval
toihin ja Canadaan. Ja Yhdys
vallat se on nopeasti valloitta
massa uudelle opilleen.
Sosialismi on helposti ymmärret
tävissä.
Sosialismia levitetään useam
malla kuin kuudellakymmenellä
kielellä. Sen opin on omannut
kolmekymmentä miljoonaa ih
mistä. Tällainen maailmanlaa
juinen liike ei voi levitä ilman
syytä tai jatkua olemassa ilman
tehtävää, [vaarnalla siitä ei pää
se. Ylenkatsoa sitä on mieletön
tä. Sivuuttaa sitä on mahdoton.
Sitä täytyy ymmärtää.
|a sosialismia voidaan ymmär
tää sangen helposti. Huolimatta
kaikista vastakkaisista vakuu
tuksista, sen filosofia on ylen yk

sinkertainen ja sen ohjelma hy
vin määritelty.
Sosialismi ei pyri paiskaa
maan vallitsevaa yhteiskuntajär
jestystä vuosisatain edistyksen
tuottamain tulosten kera takasin
sulatuspataan. Se ei yritä tuo
maan maailmaan kokonaan uu
denmuotoista sivistystä, Se tah
too muutosta vallitseviin varalli
suuden luomis- ja jakotapoihin
— eikä mitään muuta.
Sosialistit vaativat, että yhteis
kunnan on johdettava kansakun
nan pääteollisuuksia — elämi
sen välttämättömyyksien hankin
tatointa — jäseniensä hyväksi.
Nykyinen välinpitämätön jär
jestys.
Pääperiaate, jolla yhteiskunta
nykyisin lepää, on se, että varal
lisuuden tuottaminen on puhtaas
ti yksilöllinen tehtävä. Teollisuuksiamme ei johda kansa yh
teisön tarpeiden mukaan, vaan
yksilö-kapitalisti omaksi voitok
seen. Meidän yritteliäät teollisuuskapteenimme välittävät vä
hät tuottamainsa tavarain yhteis
kunnallisesta arvosta. He val
mistavat raamattuja tahi pyssy
jä, lääkkeitä tahi myrkkyä, auro
ja tahi lentokoneita — kaikkia
sen mukaan kuinka niistä on
saatavissa voittoa.
Seikka, että yhdeksänkymmen
tä miljoonaa heidän kanssaihmisistään tässä maassa tarvitsevat
ravintoa, vaatteita, asuntoja, huo
nekaluja, lämmintä, valoa, kirjal
lisuutta, huveja kuletus- ja sanomavälineitä terveytensä ja mu
kavuutensa ylläpitämiseksi, ei
merkitse sinänsä heille mitään
— se on puhtaasti vain heidän
voiton saalistamistilajsuutensa.
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Sosialismi asettaisi nykyisen,
yksilölliselle voitolle perustuvan
yksityisyritteliäisyysmuodon tilal
le yhteiskunnallisen tuotantojär
jestelmän kaikkien hyväksi.
Me emme jättäisi vissejä polittisia toimia itse valtaan nous
seen harvaliston käsiin oikeudel
la käyttää Yhdysvaltain hallitus
ta yksilöllisiin tarkoituksiinsa vä
littämättä yleisestä tahdosta tai
yleisistä tarpeista, ■— mutta juu
ri näin tehdään nyt enemmän
tärkeimpien taloudellisten har
rastusten kanssa.
Kuten kansanvalta tarkoittaa
polittista itsehallintoa, vaatii so
sialismi teollista itsehallintoa.
Mistä kaikki sosialistit ovat yksi
mielisiä.
t

Suppein sanoin sanottuna, so
sialistinen ohjelma vaatii varal
lisuuden tuotanto- ja jakovälineitten ja laitosten — maan,
kaivosten, rautateiden, höyrylai
vojen, sähkölennätin- ja puhelin
linjojen, myllyjen, tehtaiden ja
nykyaikaisten koneiden — yleis
tä tai yhteistä omistusta ja käyt
töä.
Tämä on koko sosialistisen liik
keen pääohjelma ja lopullinen
tarkoitusperä sekä jokaisen so
sialistin polittinen uskontunnus
tus. Se on erehtymätön sosialis
tin mitta, joka ei siedä rajotuksia, laajennuksia tai vaihtelua.
Ken hyväksyy tämän ohjelman,
on sosialisti, ken ei hyväksy, hän
ei ole sosialisti.
Yksilöinä sosialistit voivat olla
eri mieltä yleisissä yhteiskunnal
lisissa käsitteissään. He saatta
vat tulla sosialisteiksi eri tavalla,
eri teitä. He saattavat olla tois
—

tensa kanssa eri mieltä menettelytapakymyksistä. Mutta he ovat kaikki yhtämieltä liikkeen
päätarkoitusperästä. Yleinen väi
te "lukuisista erilaatuisista sosia
lismeista”, on lähtöisin sosialis
min filosofian pintapuolisesta tun
temuksesta. Tosi asia on, että
mikään polittinen puolue ei ole
koskaan esittänyt sosialistista oh
jelmaa niin määriteltyä, yhtä pi
tävää ja yhtenäistä kuin kansain
välinen sosialismi.
Mutta niin yksinkertainen kuin
sosialistinen ohjelma onkin, mer
kitsee se vallankumousta meidän
teollisessa elämässämme ja yh
teiskunnallisissa suhteissamme.
Se puoltaa uutta järjestystä. Sik
si sitä pakostakin vihataan nykyi
sen järjestyksen edunnauttijain
taholta ja väärinymmärretään lu
kemattomien vanhoi 1lisj oukkoj en
puolelta.
Varmaa on sanoa, ettei mitään
muuta liikettä ole koskaan niin
suuresti ja jatkuvasti väärin tul
kittu. Lähempi edelläkaavatun
ohjelman tutkistelu auttaa haih
duttamaan muutamia enemmän
yleisiä väärinkäsityksiä.
Muutamia yleisimpiä väärinkäsi
tyksiä.
I

Olemme sanoneet, että sosialis
mi vaatii varallisuustuotantovälineiden yhteisomistusta.
Tämä
vaatimus on liikkeemme arvoste
lijain taholta usein tulkittu kur
sailemattomaksi kaavaksi: "So
sialismi tahtoo jakaa omaisuu
den”. Muutama vuosi sitte eräs
meidän
maailman-pääkaupunkimme yliopiston johtaja vietti
hyvin ansaittua lomaansa At]an- .
nin toiselta puolella, ja pääsi sii
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nä tilaisuudessa silloin juuri Nor
jan hallitsijaksi huudetun kunin
gas Haakonin puheille. Palattu
aan tähän maahan tämä oppinut
yliopiston johtaja eräässä jupis
tussa haastattelussa ilmaisi ihai
lunsa nuoren hallitsijan oppinei
suudesta ja selväjärkisyydestä.
Näiden hyvien ominaisuuksien to
disteluksi professori vetosi seuraavaan hänen ja hänen majes
teettinsa väliseen keskusteluun
(lainaan sen muistini m ukaan):
"Edistyykö sosialismi miten
teidän maassanne” ?, tieduste
li tukiskeleva amerikalainen op
pinut.
“O, jonkun verran”, myönsi
kuningas, "mutta siitä ei ole va
kavaa vaaraa. Sosialismin täy
tyy epäonnistua ohjelmansa täy
dellisen typeryyden vuoksi. Ole
tetaan, että me tänään jakaisim
me Norjan rikkaudet tasan jokai
selle asukkaalle. Tunti jälkeen
tämän toimenpiteen syntyy joku
lapsi.
Mitä silloin tehdään?
Onko omaisuus uudelleen jaetta
va, vai jätetäänkö tämä lapsi ko
konaan puutteeseen?”
Molemmat, sekä hänen majes
teettinsa että meidän oppinut yliopiston johtaja tulivat täten yk
simielisiksi siitä, että sosialismi
asetti lapsen ja lapsi asetti sosia
lismin mitä epäsuotuisimpaan asemaan. Kaksi suurta viisasta oli täten yhdellä yksinkertaisella
otaksumalla vielä kerran hävittä
nyt oman luomansa sosialismikummituksen itsensä suureksi
tyydytykseksi.
Jälkeen tämän painavan kes
kustelun sosialistinen liike on
kasvanut kuitenkin kahdellakym
menellä viidellä prosentilla.
—

Yhdistäminen — ei jakaminen.
Sosialismi ei tietystikään tar
koita omaisuuden jakoa. Sosia
listien ohjelma ei käsittele kulu
tettavaa rikkautta vaan tuotetta
vaa rikkautta; se ei kiellä varal
lisuutta yksityisen nautintokeinona, vaan yhteiskunnallisen sorron
ja riiston välineenä. Sosialistit
tahtovat yhteiskunnallistuttaa tuo
tannon välineet, eikä tuotteita.
Sosialistit katsovat leppeäilä
välinpitämättömyydellä yksityis
ten asuintaloja ja pukuja, auto
mobiileja ja huvijahteja. He ei
vät ehkes himoitse viatonta yk
silöllistä työkalua, ja eivätkä ojenna ahnetta kättään taiteilijan
maalisukaa tahi naisen neulaa
tai ompelukonetta kohti. Mitä
sosialistit vastustavat on se yksi
löllistä omistusta työn yhteiskun
nallisiin välineihin, luonnon- tai
yleisiin rikkauksiin, joista joukot
valmistavat tavaraa “markkinoi
ta” varten, ja jotka ovat välttä
mättömiä koko yhteiskunnan elä
mälle ja hyvinvoinnille.
Ja tälläkään rajotetulla alalla
sosialistien aikeena ei ole ha
jottaminen tai jakaminen vaan
päinvastoin yhdistäminen ja ja
kamaton omistusoikeus. Tämä
periaate voidaan kuvata vertaa
malla yleisten katujemme luon
netta ja tehtävää. Kadut ovat
kaupunkimme yhteistä tai yleistä
omaisuutta, Ne avataan, kivite
tään ja korjataan yleisillä varoil
la. Niitä ylläpidetään meidän
yhteistä käyttöä ja hyötyä varten.
Jokainen meistä omistaa ne.
Mutta me emme ja’a katukivitystä kutakin asukasta kohti suh
teellisesti.
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S e “yhtä suuri osa kullekin”mörkö.
Ja samaten perusteeton on se
laaja käsitys, että sosialismi oli
si yhtätasaisen työn palkkion
kannalla. Sosialismi ei hyväksy
että joutilaitten sallitaan anastaa
osa työläisten tuotannosta voiton
muodossa. Se vaatii, että koko
yhteiskunnallinen tuotanto, senjälkeen kun siitä on varattu yh
teiskunnallisiin tarpeisiin, menee
vähentämättä henkilöille, jotka
ottavat osaa tuottamiseen ruu
miillisen tai henkisen työn kaut
ta. Mutta se ei tarkoita yhtätasaista tuotteiden jakoa yksilö
työläisten kesken. Sosialismi ot
taa lukuun tavanmukaisen tai
toon ja kykyyn perustuvan eri
korvausasteikon. Usein ilmaistu
pelko, että sosialistinen tuotanto
järjestelmä hävittää persoonalli
sen pyrkimyksen ja ryöstää yksi
löltä yllykkeen yrittää parastaan,
perustuu
siihen, kun sotke
taan keskenään alkuperäinen
kommunismi, joka saarnaa tava
roiden yhteisyyttä ja yhtäläistä
palkkiota, ja sosialismi, joka ei
ole ehkes vähäistäkään sukua
sille. Kommunismi on joittenkin
uskonnollisten lahkojen ominai
nen oppi ja muutamain utopisten
yhteiskunta kokeili jäin unelma.
Sosialismi on nykyisistä taloudel
lisista olosuhteista juurtuva to
dellinen joukkoliike.
Mitä “yleinen” omistusoikeus
tarkoittaa.
Toinen yhtämittaisen väärin
tulkinnan tähde väijyy sanoissa
“yleinen” tai “yhteinen” omis
tusoikeus, joita käytetään sosia
listien ohjelmassa. Pintapuoli
—

set sosialismin filosofian arvos
telijat poikkeuksetta pitävät näitä
samana kuin “valtion omistus
oikeus”, ja siten hyppäävät joh
topäätökseen, että sosialistit tah
tovat yhteiskuntatilaa, jossa kaik
kia maan teollisuuksia, suuria ja
pieniä, ohjataan ja hallitaan yh
destä suuresta kansallisesta kes
kuksesta. Tämä on alkuperänä
ja perustana “sosialismin isän
nyys- ja tyrannius” pöpöille.
Ei varsin kauan sitte kirjotti
kansallisen tehtaili jäin liiton pre
sidenttinä aikoinaan ollut, Mr.
David M. Parry, novellin nimel
tä “Tulipunainen valtakunta”,
joka kuvasi pääasiassa “sosialis
tista valtiota” sellaisena kuin kirjottaja sen käsitti. Se oli hir
muinen valtio. Hallituksen säännöittely oli määrävänä kaikissa
kansalaisten sekä yleisissä että
yksityisissä toimissa.
Hallitus
määräsi kunkin henkilön työalan,
valmisti yhtäläisen ruan kaikille
asukkaille päivittäin, laati yhtä
läisen puvun mallin jokaiselle ja
määräsi heidän joutohetkensä as
kareet, uskonnon, avioliitot ja
huvit. Se oli yhtämittaisen tyranniuden harjottamista, sietä
mättömän yhdenmukaista ja yk
sitoikkoista elämää. Mr, Parry
oli ottanut itselleen urakan noi
tua eteemme kuvan vieläkin jul
memmasta yhteiskuntajärjestyk
sestä kuin nykyinen on, ja hän
melkein onnistui siinä.
Kirja oli tarkotettu sosialismin
ivaamiseksi. Jospa tämä nerokas
kirjailija vaan tietäisi kuinka
hauskaa ivaa hän onkaan tietä
mättään tehnyt sosialismin filo
sofian erään lajin arvostelijain
henkisestä kyvystä!
Yleinen omistusoikeus ei vält-
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rämättäni asti tarkoita valtion omistusoikeutta, ja valtion omis
tusoikeus ei sisällä keskitettyä
hallitusjohtoa. Sosialistisen te
ollisuus j ärj esty ssuun nitte lun käytänn öl 1isessä sovel 1uttam isessa
on hyvin ymmärrettävää, että
kansallinen hallitus tulee käyttä
mään muutamia teollisuuksia.
Rautatiet, lennätin ja puhelin
verkot ovat luonnollisesti kansal
lisia, ja monet teollisuudet ovat
jo nykyisin järjestyneet koko
maan laajuiselle alalle ja keskit
täneet johtonsa. Tähän viime
luokkaan kuuluvat suuret trustiutuneet teollisuudet.
Toiselta
puolen, toiset tärkeät teollisuu
det ovat puhtaasti paikallisia
luonteeltaan, ja niitä voidaan paraiten johtaa paikallishallintojen
kautta. Faitiotiet ja kaasutehtaat esim. johdonmukaisesti kuu
luvat kunnallishallitusten piiriin,
ja lukuisia pieniä teollisuuksia
voidaan johtaa paikallisten osuustoimintaryhmien avulla, tiet sti vissien sääntöjen ja asetus
ten mukaan. On myös hyvin
luultavaa, että jotkut työt tule
vat pysymään puhtaasti yksilölli
senä tehtävänä sosialistisen jär
jestyksen vallitessa. Ei ole mi
tään syytä miksi valtion pitäisi
sekaantua
yksilölliseen taidetai
käsityöharrastukseen
tai
maanviljelijän
oman maansa
muokkaamiseen. Mitä sosialis
mi vastustaa, se on jonkun hen
kilön teollista riistämistä toisen
kautta; ja mitä sosialismi tarkoit
taa, se on jät jeilisesti järjestet
tyä ja johdettua yhteiskunnallis
ta ja kansavaltaista tuotantoa.
Hyvän kuvan tästä suunnitel
lusta järjestelmästä tarjoaa Yh
dysvaltain hallituksen polittinen

rakenne. .Meidän lakintme laatii
“hallitus”, mutta se ei tarkota
sitä, että maamme polittinen hal
linto kaikkine osastoineen ja ali
osastoineen on yhden keskitetyn
vallan käsissä. Ei suinkaan.
Meillä on liittovaltion lakimme,
valtion lakimme ja kunnallisase
tuksemme paikallisten asiain,
kuten terveyshoidon. palokuntaja polisilaitosten y. m. johtamis
ta varten. Kutkin lait toimivat
omassa
piirissään, ja panee
niitä täytäntöön valitut tai nimi
tetyt ja tehtäviensä mukaan luo
kitellut toimikunnat tai yksilöt.
"Teollisuus-yhdysvallat"
Yhdysvaltain polittiset tehtävät
eivät ole kansan yläpuolella ja
siitä riippumattomasti käytettä
vissä, eivätkä ne ole myöskään
joka suhteessa ja joka aika kai
ken kansan välittömästi päätettä
vissä. Meidän hallituksemme ei
ole virkavaltainen eikä melua
van kansanjoukon hallintoa. Puh
taimmassa muodossaan se on
järjellinen
kansan valtahalli tus,
joka sallii asioitaan hallittavan
tarpeellisten yleisten ja paikallis
ten toimitsijain kautta, jotka saa
vat valtansa kansalta ja käyttä
vät sitä sen tahdon mukaan. Edelleen, meidän virallinen halli
tuksemme on täydennetty lukui
silla vapaaehtoisilla ‘'puoliviralli
silla” ihmisystävyys-, valistus- ja
polittisilla laitoksilla, joiden oi
keudet ja tehtävät määritellään
lakien kautta. Me emme anna
tällaisten vapaaehtoisten laitos
ten käyttää tärkeää politillista
valtaa kansalaisten yli, mutta me
emme häiritse niiden itse valitse
mia seura tehtäviä niin kauan
kuin ne rajottavat toimintapiirinsä
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vain niiden kesken, jotka sitä ha*
luavat. Sosialistit vaativat, että
meidän teollisuustoimemme jär
jestetään osittain saman periaat
teen mukaan kuin polittinen jär
jestelmämme.
Sangen luultavaa ja vieläpä
mahdollista on, että meidän ny
kyinen, puhtaasti polittisia tarkotuksia varten soviteltu hallitus
koneistomme osottautuu epätäy
delliseksi suurten taloudellisten
tehtäväin huolehtimiseen. Siinä
tapauksessa se joko asteettain
muuttaa nykyistä muotoaan uusi
en tehtävien vaatimusten mukai
sesti,tai tulee täydennettäväksi rin
nakkaisella teollisen hallinnon
järjestelmällä.
Petoksen pelko
“Mutta silloin maan teollisuuk
sia tulee johtamaan politikoitsijat ja ne saastuttuvat petoksilla
ja mädännäisyydellä”, muistuttaa
aina valmis arvostelija. Sosialis
tit eivät näe perustaa tälle pelol
le. Ammattipolitikoitsija, siinä
likaisessa merkityksessään kuin
me sen tunnemme nykyään, on
henkilö, joka koettaa saada yksi
löllisiä taloudellisia etuja yleises
sä elämässä, ja käyttää polittista
virkapaikkaansa tai vaikutusval
taansa omain tai hänen takanaan
olevien vissien liikeryhmien etu
jen ajamiseksi. Petos ja mädännäisyys on ainoa johdonmukai
nen menettely ja pääasiallisin osake sellaisen “valtiomiehen”
kaupanteossa.
Yhteiskunnallistanut teollisuus
tulee poistamaan kaikki suuret
yksityisliike-edut ja siten iske
mään yksityis-edun ammattipolitikan juuriin ja kaiken petoksen
alkulähteeseen.

Sosialistinen ohjelma on siis
pääasiassa taloudellisen uudis
tuksen ohjelma. Se ei suoranai
sesti koske uskonnollisiin tai ko
toisiin laitoksiin, siveellisiin kä
sityksiin tai sivistyksellisiin ky
symyksiin. Se ei “uhkaa kotia”
tai "hyökkää uskonnon kimp
puun”, ja ei ole vihamielinen
todelliselle kultturille. Se puo
lustaa teollisen uudesti-järjestämisen määrättyä suunnitelmaa,
ja on arvosteltavissa siinä mikä
rehellisesti koskee tätä suunnitel
maa, ei muussa. Sosialismia on
tämän vuoksi joskus mainittu ko
konaan materialistiseksi liikkeek
si.
Se on kaikkea muuta kuin si
tä.
Sosialistit pitävät sangen
hyvästi arvossa kaikkia tehokkai
ta politillisia, yhteiskunnallisia ja
siveellisiä uudistuksia.
Mutta
he odottavat näiden uudistusten
seuraavan taloudellisia paran
nuksia, niinkuin seuraus seuraa
syytä.
Luonnon rikkauksien ja varal
lisuuden
tuotannonvälineiden
yhteinen omistus välttämättömästi tarkoittaa tasaisempaa va
rallisuuden jakoa kansan kesken
ja suurempaa taloudellista var
muutta kaikille ihmisolennoille.
Se tulee poistamaan nykyisen
yhteiskunnan kaksi raskainta vit
sausta: yksilöllisen edun hurjan
kilpataistelun ja köyhyyden ki
rouksen, ja samalla poistamaan
pääasiallisimmat yleisen ja polittisen turmeltumisuuden, rikok
sen, paheiden, raakuuden ja tie
tämättömyyden syyt. Juuri sentähden kun sosialistinen liike le
pää vakaalla ja varmalla talou
dellisella perustalla, edustaa se
todellista yhteiskuntaihannetta.
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