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Sosialismi
Kirj. Morris Hillquit.
TOIMINTATAVAT.
(Jatk, edelliseen n:oon,)
Työväen liike.
Työväen taisteluilla on sen o=
Tämän tähden sosialistinen lii hella toinen syvä, yhteiskunnal
sosialisteille.
ke kaikkialla pyrkii työväen ta linen merkitys
loudellisten järjestöjen, ammat Kaikkinainen aineellinen paran
tijärjestöjen
ja osuuskuntain nus työväen elinehdoissa pyr
kanssa liittoon. Ammattijärjes kii korottamaan sen valistusta
töt ovat hedelmällisenä välinee soa ja kehittää sen järjestynä teollisuustuotantovoimien jär mis- ja taistelukykyisyyttä. So
jestämiselle, ja osuuskunnalli- sialistinen liike värvää rekryyttenen liike totuttaa työläisiä teol- jä etupäässä paremmassa ase
olevasta,
paremmin
Hsuuskulun itsenäiseen ja yhtei massa
ja
valistu
seen johtoon. Sosialistien työs harjaantuvasta
työläisjoukosta.
On
kentely taloudellisissa järjes neesta
nettomaan
“ry
ysy
köyh
aji
stöön
",
töissä ei ole pelkkää politikoi
mista tai polittista kiemailua. jonka tarmo, toivot ja ylöspyrSe on elimellinen osa sosialisti- kimykset ovat ruhjoutunut kur
puolueen käytännöllisestä työs juuden ja puutteen kautta, voi
tä.
Sosialismi, ammatillinen daan tuskin luottaa sosialismin
järjestyminen ja osuusliike o- sotahuutoon yhtyjänä.
vat vain nykyisen yleisen työvä
Pääkohdiksi sosialistisen käy
enliikkeen eri muotoja. Kukin tännöllisen
työn
ohjelmassa
niistä omalla erikoisella alal voidaan siis nimittää työväen
laan tietoisesti tai tiedottomasti
pyrkii samaan päämäärään, ja luokan valistamisen, järjestämi
saa toinen toisiltaan voimaa, sen ja aineellisten etujen pa
rantamisen.
kantavuutta ja kannatusta.
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Muutamina viime vuosina on
Yhdysvalloissa esiintynyt jouk
ko henkilöitä, jotka suosittavat
lisäksi joitain, olevinaan uudem
pia, suorempia ja tehokkaampia
aseita sosialistisen sodankäynnin
asevarastoon. Näiden suositta
mat keinot ovat suurlakko ja
turvautuminen pikamahtisiin ja
väkivaltaisiin keinoihin työväentaisteluissa. Nämä käyvät hieman hämärillä nimityksillä, ku
ten “suora toiminta", “sabota
ge” y, m,, ja kutsuvat he itse
ään ‘'syndikalisteiksi’’ tahi "suo
ran toiminnan miehiksi”. Lu
kunsa puolesta heitä on pieni
joukko, mutta toiminnallisia he
ovat, ja maan herkkämielinen
lehdistö antaa heille juuri paraillaan runsaan määrän rakas
tettavaa huomiota.
Tämä liike ei ole vakavaa, ei
kä se tule muuttamaan Ameri
kan sosialismin luonnetta. Se
on malttamattomuuden ja toi
vottomuuden ilmausta, joka on
varsin luonnollista, mutta ei hy
väksyttävää,
sosialistiliikkeen
nuoruuden ja heikkouden aikoi
na. Kun sosialismi kasvaa van
kaksi ja astuu todellisten taiste
lujen ja suoritusten arenalle, on
syndikalististen
päähänpistojen
pakko hälvetä. Saksassa, Itävallassa, Belgiassa ja Skandina
vian maissa on syndikalismi mel
kein tuntematon suuruus, mutta
se kukoistaa maissa, joissa so
sialistinen liike on vähemmän
vakaa ja järjestynyt, kuten Ita
liassa ja Ranskassa. Itse asiassa,
Amerikan syndikalismi on oi
kein ruumiillisesti kuletettu tän
ne Ranskasta kaikkine sulattamattomine ja tuikitsemattomine
san an parsineen.
—

Sodankäynnin
sissikeinoilla,
juonitteluilla ja väkivaltaisuuk
silla ei ole oikeutettua sijaa ny
kyajan sosialismin menettelyta
voissa. Ne ovat sosialismin pe
riaatteellisen käsityksen kanssa
ristiriidassa.
Sosialistien hyökkäysmaalina
on kapitalistinen järjestelmä ei
kä kapitalisti-yksilö.
Liikkeen
taistelut edustavat koko työvä
enluokan järjestynyttä ponnis
tusta, eikä yksityisen johtajan
tai urhon uskallusta. Työväen
luokan valistustaso ja politillinen kypsyys saavutetaan sen
luokan miesten ja naisten opet
tamisella eikä sen sisällä olevan
pienen ryhmän enemmän edisty
neillä harhakuvilla. Kansakunnan
voi valistaa, johtaa sosialismiin,
vaan ei ajaa, kauhulla pakottaa
siihen.
Sosialistinen käsitys
mailman edistyskulusta on kehityksellinen eikä yllättävä.
Tätä nykyajan sosialistiliik
keen hyväksymää kantaa ei tule
kuitenkaan ottaa vakuutuksena
tai ennustuksena siitä ‘että sososialistien voitto tulee jokatapa
uksessa järjestyksellisillä ja rau
hallisilla keinoilla, ilman väki
valtaa. Saattaa hyvin tapahtua,
että siellä täällä vallassa ole
vat luokat kieltäytyvät luovutta
ja s ta hallitusohjia työväenluo
kalle pätevän polittisen voiton
kin jälkeen. Siinä tapauksessa
seuraisi väkivaltainen yhteenot
to, kuten tapahtui jokseenkin samallaisissa olosuhteissa v. 1361.
Mutta sellaiset verinäytelmälliset
puhkeamat, jotka joskus seuraavat jyrkkiä taloudellisia ja politillisia muutoksia, ovat pelkäs
tään satunnaisia. Niinpä Eng
lannissa vallankumous,
joka
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suisti maan varsinaisen kontrol
livallan aatelistolta kapitalisteil
le, suoritettiin asteettain ja rau
hallisin asein, ilman verenvuo
datusta tai väkivaltaa. Rans
kassa sama asia johti vuoden
1789 suuren vallankumouksen
julmiin taisteluihin. Mutta ku
ka haluaa sanoa, että vallanvaihdos Englannissa oli vähemmän
syvällinen ja jyrkkä kuin Rans
kassa. Itse asiassa, katutaiste
lut eivät tee vallankumousta enemmän kuin paukkinat 4:ttä
päivää heinäkuuta.
Vertauksellinen kuvaus.
Joskus on valaisevaa selittää
jotain asiaa yksinkertaisella esi
merkillä. Tapaa, miten nykyi
nen järjestelmä muuttuu sosia
listiseksi, voidaan kuvata tutul
la esimerkillä kanan hautomisesta.
Normaali kanan muna muut
tuu eläväksi kananpojaksi jos
sitä pitää 98Vo asteen lämpösessä kaksikymmentä yksi päi
vää.
Katsokaamme nyt muutamia
sattuvimpia muotoja tässä hautomiskulussa.
Muna on kokonaan ja jyrkäs
ti erilainen kananpojasta tnuo
doltansa ja aineeltaan. Tavalli
sessa tilassaan voi sangen hel
posti määritellä josko kysymyk
sessä oleva esine on toinen tai
toinen. Mutta jälkeen sen kun
muna on ollut muutamia päi
viä kanan hautomisesta synty
vässä eloa tuottavassa lämmössä,
ei sen tunteminen siksi tai täksi
ole enään selvä. Kananpojan
sikiön saattaa ehkä jo silloin
erottaa munan sisällä. Ja joka
—

päivä sen jälkeen munan aine
yhtämittaa muuttuu — joka päi
vä se muuttuu vähemmän mu
naksi ja enemmän kananpojak
si, kunnes viimeisenä päivänä
ei ole mitään muuta jälellä mu
nasta kuin sen kuori, sisällä oleva aine on elävä, täydelleen
kehittynyt kananpoikanen. Sa
malla tavalla eroo feodalinen yh
teiskuntajärjestys kapi tali stisesta järjestyksestä. Viidennentois
ta vuosisadan Eurooppa esitti
sekoi ttam aton ta feodali j ärj estel.
mää; kahdeksannentoista vuosi
sadan loppuajan Eurooppa on
yhtä erehtymättömästi kapitalis
tinen, mutta seitsemännentois
ta vuosisadan Eurooppa on ku
ten muna hautomisen alkuaika
na — se edustaa feodalista kehitysmuotoa kantaen
sisällään
varmaa kapitalistista
sikiötä.
Samoin on kapitalistinen muna
ollut hautomisen alaisena suku
polvien ajan ja sisältää tänäpäivänä huomattavan sosialisti
sen sikiön huolimatta munan
kuoren pettävästä näkyväisyydestä.
Edelleen: Koko hautomisajan
on munankuori pysynyt kokonai
sena, Jokainen tippa sen sisäl
lä olevasta nesteestä on muuttu
nut lihaksi, luiksi ja höyheniksi,
mutta kuori ei ole tässä kehi
tyskulussa kutistunut tai epä
muodostunut — se on itsepintai
sesti pitänyt kouristuksessaan
uuden aineen vanhan sijasta.
Juoksevassa tilassa olevalle mu
nalle on kova kuori sangen so
piva verho, mutta nyt se tulee
rasitukseksi, pahennukseksi, nuo
relle, elämänhaluiselle kananpo
jalle. Niin pian kuin tämä kananpoika kehittyy tarpeellisen
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vahvaksi ja älykkäiksi särkee
se kuoren sisältäpäin.
Kuori
rikkoutuu
moniksi sirpaleiksi
äänekkäällä rytinällä ja kapi
noiva kananpoikanen hyppää ulos.
Pintapuoliselle katsojalle
näyttää tämä vallankumouksel
ta, joka on muuttanut munan
kananpojaksi. Itse asiassa, var
sinainen vallankumous on kui
tenkin tapahtunut kananpojan
sikiön vähittäisen kehityksen
kautta munan aineosan kustan
nuksella. Kuoren rikkoutumi
nen oli vain sisällä tapahtuvan
rnerkitsevimmän
kehityskulun
loppusuorituksen
ilmaus. Jos
kuori olisi ollut pehmeä ja
peräänantava, ei se olisi ehkes tarvinnut pakollista sär
kemistä.
Katutaistelut, katusulut ja aseelliset
yhteen,
otot, jotka satunnaisesti seuraavat vallankumauksen kera,
ovat tarpeettoman politillisen
kuoren rikkomista — itse val
lankumoukset tapahtuvat hiljal
leen yhteiskunnan teollisen ai
neksen sisällä.
Kuoren särkyminen tulee hyö
dylliseksi ja vapauttavaksi teok
si vain silloin kuin kananpoika
nen on täydelleen kehittynyt
sen sisällä'. Kun se kohta on
saavutettu, pitää
kananpoika
huolen kuoren särkemisestä. Ka
nalla ei ole mitään tekemistä

sen osan suorittamisessa. Sen
asiana on istua munan päällä
hautomiseen tarvittavan täyden
ajan, antaa tarpeellista lämpöä,
eikä lyödä tehtäväänsä laimin
hautomisaikana. Jos kana käy
kärsimättömäksi tai saa päähän
sä syndikalistisen ajatuksen “ke
hityskulun jouduttamisesta” ja
yrittää rikkoa kuoren ennenaikaansa, hävittää se vain elinalussaan
olevan kananpoikasen
elämän.
Ja lopuksi, hautomissuoritusta voidaan käyttää esimerkkinä
sosialistisen
valistustyön
ja
luonnollisen taloudellisen kehi
tyskulun välisen suhteen selvit
tämiseksi. Hautoakseen kanan
poikasen, täytyy kanalla olla mu
na, joka sisältää kananpoikasen
itiöt.
Mikään hautominen ei
tee kivestä kananpoikasta. Toi
selta puolen taas, muna pysyy
ikänsä munana, ellei sitä tahal
lansa ota haudottavaksi.
Mi
tään yhteiskuntajärjestelmää ei
voida muuttaa sosialistiseksi, el
lei se sisällä sosialistisen jär
jestelmän ituja, ja, toiselta puo
len, mikään yhteiskuntajärjes
tys ei kasva sosialistiseksi ellei
sitä suunnitelmallisesti ohjata
siihen. Kapitalistinen valtio on
muna — sosialistit suorittavat
hautomisen.

SOSIALISMIN KÄYTÄNNÖLLINEN OHJELMA.
“Jos sosialistit olisivat kon
gressissa enemmistönä, mitä he
ensimäiseksi tekisivät?”
Tämä on kysymys, joka useim
min heitetään sosialisteille. Pin
nalta nähden se näyttää sangen
oikeutetulle, mutta lähemmin a
—

jatellessa huomataan sen perus
tuvan sosialistisen filosofian vää
rinkäsitykseen, ja vallitsevan yh
teiskunnallisen sekä polittisen
edistyskulun erheelliseen mieli
kuvitukseen.
Kaikkien sosialistien suurena
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päämäränä on teollisuuksien yhteiskunnallistuttaminen, mutta se
ei ole nähtävästi “ensimäinen
tehtävä", jonka sosialistit yrittäi
sivät aikaansaada.
Tuotannon
yhteiskunnallisten välineiden yh
teisomistusta ci voida saada ai
kaan yhdellä ainoalla lainlaadinnallisella säädöksellä. Se tulee
pikemminkin olemaan sosialistisiuontoisten poiitillisten ja teollis
ten pitkän uudistussarjan tulos.
Nämä uudistukset tulevat ole
maan lukuisat ja laajuudeltaan
sekä laadultaan moninaiset. Joit
tenkin niistä täytyy koskea kon
gressia, toisten valtioiden lainlaatijakuntia tahi paikallisia polittisia perusteita. Ne eivät luultavastikaan esiinny aina kaikki
alla yhtäläisinä ja yhtäjaksoisina.
Satunnaiset tapaukset ja paikalli
set olosuhteet ehkä pakottavat eri kysymykset etualalle eri aikoi
na ja eri paikoissa. Aijottujen
sosialististen uudistusten tarkan
järjestyksen etukäteen määritte
leminen olisi turha ja utopinen
teko. Sosialistisen politikan käy
tännöllisyyden koe ei ole siinä
josko sosialistit ovat päättäneet
"ensimäisestä” käytännöllisestä
tehtävästä valtaan
päästyään,
vaan josko he esittävät polittisen
ohjelman, joka on kylliksi pe
rinpohjainen vastatakseen kaik
kia nykypäivän tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Sosia
listien ohjelma on sellainen.
Sosialistipuolueella on sangen
määritelty polittinen ohjelma, jo
ka eroaa jyrkästi kaikkien tois
ten puolueiden ohjelmista laa
juudeltaan, rakenteeltaan ja si
sällöltään.
—

Politikka ruokalistan mukaan.
Vanhojen puolueiden ohjelmat
ovat etupäässä laaditut saman
suunnitelman mukaan kuin ruo
kalista äveriäässä ravintolassa:
että ne sopeutuvat jokaisen ma
kuun ja tyydyttävät jokaisen ruo
kahalun.
Niiden tarkotus on
"saada ääniä” — kaikellaisia ää-*
niä, ja jokainen niiden "pykä
lä” on tarkotettu vetämään puo
leensa jotain erikoista äänestäjäluokkaa. Lupauksia, vakuutuksia
ja kohteliaisuuksia jaetaan vuo
roin tehtailijoille ja työläisille,
rautateille ja maanviljelijöille,
tuottajille ja kuluttajille, uikomaalaissyntyisille kansalaisille ja
etelän neekereille. Kokonaisuu
dessaan ne ovat pääasiassa laa
ditut päivän pienempiä "kysy
myksiä” varten, ja tärkeimpään
ja vakavimpain yhteiskunnallis
ten asiain suhteen ne ovat taval
lisesti mykkiä. Eri pykälät ovat
useinkin ristiriitaisia ja tarkoi
tuksettomia, eikä niitä koskaan
sido mikään yhtenäinen yhteis
kuntafilosofia.
Republikanipuolueen ohjelmassa löytyy tuskin
yhtään vakuutusta joka ei löytäi
si oikeutettua sijaansa demo
kraattien ohjelmassa, ja päinvas
toin. Molempien vanhojen puo
lueiden välinen kilpailu on useinkin vain kilpailua ‘ ponte
vammasta” vaaliponnesta, ja
joskus molemmat hyväksyvät sa
mat yleiset vaatimukset enem
mältä tai vähemmällä ponnella.
Olisi turhaa työtä yrittää eroittaa
vuoden 1908 Bryanin ohjelman
yhteiskuntafilosofiaa
vuoden
1904 Rooseveltin ohjelmasta, ta
hi vuoden 1904 Parkerin ohjel
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man käsitystä vuoden 1912 Taftin ohjelmasta.
Sosialistinen ohjelma pysyvää
laatua.
Sosialistipuolueen ohjelma si
tävastoin perustuu vissille yhteis
kuntakäsitykselle ja yhtenäiset
le polittiselle tarkotukselle. So
sialistien tarkotus politikassa on
parantaa työläisten asemaa, hilli
tä kapitalistien valtaa, laajentaa
valtion yhteiskunnallisia ja teol
lisia tehtäviä ja saada hallitus
välittömämmin kansan käsiin —

v e t o - v iil lä n J * M ^nutin p o l t t a m i n e n .

kaikki tämä siinä lopullisessa
tarkotuksessa, jotta nykyinen te
ollinen ja polittinen järjestelmä
muutetaan yhteiskunnalliskansanvahaiseksi. Nämä tarkotusperät
ilmaistaan tiiveissä ja määrätyis
sä pykälissä eli “vaatimuksissa",
jotka muodostavat vaihtumattoman sosialistisen ohjelman. Aika-ajoin sitä ehkä tarkistetaan ja
lainataan suurempaa huomiota
sille tai tälle kysymykselle, joka
määrättynä aikana nousee pin
nalle; mutta kokonaisuudessaan
—

se on kiinteä ja muuttumaton.
Järkiperäisesti se ei voisi muuten
ollakaan.
Sosialisti puolue on
perustettu määrätyn yhteiskun
nallisen ja polittisen tehtävän
suorittamiseksi. Sen ohjelma on
vain ilmaus tästä tarkoituksesta
ja ilmoitus askelista, joiden kaut
ta se aijotaan toteuttaa. Niin
kauan kuin tämä tehtävä on suo
rittamatta ja niin kauan kuin
puolue pysyy kiinni päämääräs
sään, periaatteessaan ja menet
telytavoissaan, niin kauan sen
ohjelman perusosan täytyy pysyä
muuttumattomana.

Y h tä lä in e n , m j o tta m a t on ä ä n io ik e u s .

Kapitalististen etujen tullessa
enemmän vallitseviksi ja terä
viksi, eduskunnalleen hallitus
lakkaa olemasta "kansan halli
tusta, kansan hyväksi kansan
kautta”, ja tahraantuu luokkavärillä, isäntävallalla ja turmeltuneisuudella. Yleisen hallituke
sen alistuminen suurten rahaetujen ja niiden edustajain pal
velukseen politikassa ja hallituk
sessa kasvaa uhkaavammaksi
vuosi vuodelta, ja antaa alun
monenmuotoisille
uudistusliik-
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"keille entisten polittisten järjes
töjen sisällä ja sivulla.
Tällaisten
uudistusliikkeiden
pää virtaukset liikkuvat kahdella
alalla. Ensimäinen näistä suun
taa yksi lö-viran pitäjäin tahi -politikkojen personallista kelvotto
muutta eli turmeltuneisuutta vas
taan. Tähän uudistajain luok
kaan kuuluvat kaikki "hyväin”
kansalaisten hajanaiset liikkeet
“lurjusten virasta poisajamiseksi”, joka antaa aika-ajottaista po^
littista kiihkoa paikallisissa vaa
leissa. Nykyinen kiihkoilu valiokunnallisen
hallitusmuodon

li jäin lukua ja pi [entämällä nii
den virka-aikaa.
Sosialistit panevat sangen vä
hän arvoa tälle “hyvän hallituk
sen” liikkeelle. He pitävät politikassa suurimpana tekijältä toi
menpiteitä, ei miehiä, luokka*
etuja, ei personallisia ominai
suuksia.
Republikaani- ja demokraattipuolue ja jokainen "kunnioitettavain" kansalaisten perustama
uudistuspuolue on samoin perus
tettu nykyiselle yhteiskuntajär
jestykselle, ja tietoisesti tai tie
dottomasti ne kannattavat ny-

Vil IMU o ik e u d e n k ä y ttö .

J n J u iiM in n it u o m iu iiL e i)

hyväksi paikallisia, valtio- ja
kansallisvaaleja varten ja kaikki
samantapaiset liikkeet ovat vain
“hyvän miehen" teorian sovel
luttamista politiikkaan, vaikka
eri muodoissa. Ne olettavat, et
tä meidän nykyinen äänestysjärjestelmämme, jossa ehdokkaiden
sekavasta joukosta valitaan vuo
sittain virkailijat tärkeisiin ja vä
häisiin virkoihin, estää niiden
järjellisen valinnan mahdollisuu
den, ja koettavat parantaa sitä
vähentämällä välittäväin virkai-

kyistä järjestelmää ja varakkai
den valtaa. Niitä johtaa ja ra
hallisesti
kannattaa omistava
luokka, ja niiden valitsemat vir
kailijat tulevat tästä luokasta ta
hi ovat siitä riippuvaisia. Josko
he ovat personallisesti hyviä,
huonoja tahi välinpitämättömiä,
rehellisiä tahi epärehellisiä, ky
keneviä tahi kykenemättömiä, jo
katapauksessa he ovat kapitalistiluokan kietomia ympäristön, ope
tuksen, vaiston ja etujen kautta.
Kokemus on osottanut uudelleen
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ja uudelleen, että “hyvä halli
tus” on voimaton ehkäisemään
ehkes pienimpiä rikoksia ja vääryyksiä politikassa. Se on täy
dellisesti tehoton keino eli väline
työläisten osan parantamiseksi.
Todeliset polittiset uudistukset.
Mitä sosialistit tahtovat ei ole
hyvien kapitalistien hallintoa hy
viä kapitalisteja varten, vaan
työläisten hallitusta kaikkia työ
läisiä varten.
Polittisista
uudistusliikkeistä
tärkeimpiä ovat ne, iotka tahto
vat polittisten menettelyjen ja
laitosten pysyväistä parannusta.
Näillä liikkeillä on tarkotuksenaan äänioikeuden laajentami
nen luokille, joilla sitä ei vielä
ole, tahi tahtovat ne lisätä kan
san politillista valtaa ja vahvis
taa sen kontrollia valittujen edustaiain yli.
Indianapolissa äsken hyväksyt
ty sosialistipuolueen kansallinen
ohjelma sisältää seuraavat politi lii set pykälät eli “vaatimuk
set":
Ra jottamaton ja yhtäläinen
äänioikeus miehille ja naisille.
Alote-, yleisäänestys- ja takaisinkutsuntaoikeuden sekä suh
teellisen edustusoikeuden käy*
täntöönottaminen niin kansallis
i i n paikallisvaaleissakin.
Presidentin veto-oikeuden ja
senatin poistaminen.
Presidentin sekä varapresi
dentin valitseminen välittömällä
kansanäänestyksellä.
Sen Yhdysvaltain ylioikeuden
anastaman vallan lakkauttami
nen, jonka nojalla se päättää
kongressin laatimien lakien pe

rustuslaillisuuden.
Kansallisia
lakeja kumottakoon ainoastaan
kongressin päätöksillä tai koko
kansan yleisäänestyksellä.
Kansanvaltaisen hallituksen ulotuttaminen kaikkialle Yhdys
valloissa.
Oikeuslaitosten vallan julistaa
injunktionituomioita,
pikainen
rajottaminen.
Vapaa oikeudenkäyttö.
Konventionin kokoonkutsumi
nen Yhdysvaltain perustuslain
uudistamista varten.
Palit inisten vaatrmusten kolme
pääkohtaa.
Kaikki nämä toimenpiteet ovat
tärkeitä, mutta sosialistit panevat
erityistä painoa kolmelle: Nais
ten äänioikeudelle, suhteelliselle
edustukselle ja oikeuslaitosten
vallan raiotukselle.
Sosialistipuolue oli ensimäinen
politillinen puolue tässä ja jo
kaisessa maassa, joka asettui
vaatimaan naisille yhtäläistä yleistä äänioikeutta ja oikeutta
tulla valituksi virkoihin, ja on
pannut periaatteen naisten tasaarvoisuudesta täydellisesti käy
täntöön omassa järjestössään.
Naiset muodostavat tukevan osan sosialistipuolueen toimivista
jäsenistä, ja ovat aina lukuisasti
edustettuna sen puhujalavoilla ja
edustajakokouksissa.
Suhteellisen edustusoikeuden
periaate on sosialistien vaatimus
ten tärkeä kohta sekä sopivai
suuden että periaatteen puolesta.
Sosialistipuolue on vähemmistöpuolue sekä luokkapuolue. Vähemmistöpuolueena ollessa siltä
on melkein riistetty edustusoi-
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keus nykyisen vaalijärjestelmän
ja yksiedustukseilisten vaalipii
rien kautta. Vuoden 1910 kongressimiesvaaleissa heitettiin ää
niä yhteensä lähes 14,000,000.
Sosialisti puolue sai näistä yli
600,000, eli 4.3 pros. Tämän
perusteella puolue olisi ollut oi
keutettu saamaan 17 edustajasijaa edusmieshuoneen 391 :stä.
Se sai vain yhden. Olettaen että
sosialistipuoiueen äänet jakautu
vat tasaisesti yli koko maan, jo
ka suurimmaksi osaksi tapahtuu
kin, joutuisimme tilanteeseen,
jossa neljäs osa, vieläpä kolmas
osa koko maan äänestäjistä olisi
ilman edustusta ja ääntä kon
gressissa. Sama on asia valtioi
den lainlaatijakuntain ja kunnal
lishallintojen edustuksen suh
teen.
Suhteellista edustusta vastus*
tetaan useinkin sen syyn tähden,
■ että se korottaa polittisen järjes
tön tärkeämmäksi yksilöehdokkaan persoonallisuutta. Sosialis
tien mielestä tämä on pikemmin
kin väite suhteellisen edustuksen
puolesta kuin sitä vastaan, sillä
he pitävät puoluettaan ennen
kaikkea työväenluokan taistelu
jen politillisena välikappaleena.
Puolue sellaisenaan laatii työ
väen polittiset vaatimukset, käy
vaalitaistelua niiden puolesta ja
on edesvastuullinen toiminnas
taan työläisille. Puolueen eh
dokkaat ovat vain sen asiamie
hiä, rajotetulla vallalla ja visseil
lä valtuuksilla.
Suhteellinen edustus on täy
dellinen vastakohta vanhojen
puolueiden sisällä kasvavalle ja
alaa voittavalle primaryvaaliliikkeelie. Republikaani- ja demo-

kraattipuolueita ei eroita luok
karajat. Niillä ei ole keskenään
mitään eroitusta tehtäväin tai
suoritusten
puolesta.
Näiden
ert järjestöt pyrkivät vain kehit
tämään polittisia “renkaita" ja
“isäntiä” polittisten saaliitten
jakamiseksi. Tästä “kunniallis
ten" kansalaisten halu saada
poistettua puoluejärjestöt ja puo
luekokoukset, ja asettaa ehdok
kaiden nimittäminen, tuo vanho
jen puolueiden melkein koko
tehtävä, äänestäjäin käsiin. Toi
meliaille sosialisteille näyttäytyy
liike heidän puoluejärj estonsa
poistamiseksi yhtä sopimattomal
le kuin tappelussa olevalle ar
meijalle sotilasjärjestyksen ja
kurin poistaminen.
Oikeuslaitosten vallan rajotta
minen on ehkä tärkein sosialis
tien vaatima toimenpide. Mikään
vapaa kansakunta ei ole koskaan
sallinut pienen joukon miehiä
tappaa lakejaan ja tehdä tyhjäk
si kansan ilmaiseman mielipi
teen. Tämä oikeuslaitosten ta
vaton valta on selvä esikuva eh
dottomasta itsevallasta.
Niin
kauan kuin Yhdysvaltain kansa
jättää lopullisen polittisen ja yh
teiskunnallisen kohtalonsa elin
ajaksi nimitetyn ja suurten jouk
kojen tarpeille ja pyrkimyksille
myötätunnottoman
yhdeksän
miehen armoille, niin kauan mei
dän “itsehallintomme" on itse
petosta ja “kansanvaltaisuutem
me” harhaluuloa.
Nykyiset suuret kysymykset
voidaan ratkaista rauhallisesti ja
järjellisesti vain oman kohtalon
sa vapaasti määräävän ja laitok
siaan korjaavan ja parantavan
kansan kautta, ilman muutamain
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Debs puhumassa.

harvain ja kuolleen menneisyy
den homehtuneella laillisuuden
käsitteellä varustettujen yhdek
sän miehen mielivaltaista se
kaantumista. Sosialistit sentähden pitävät oikeusjärjestelmän
jyrkkää uudistamista kaikkien
toisien uudistustoimenpiteiden edelläkäypänä ehtona.
Teollisuusaloja koskevat uudis
tukset.
Sosialistipuol.ueen ohjelmassa
olevain poiitillisten vaatimusten
tarkotuksena on saada aikaan läheisempää yhteyttä kansan ja
sen valittujen edustajain välillä,
ja laajentaa kansalaisten välitön
tä osanottoa hallitukseen. Politikka ei ole hallitusta vaan halli
tukseen pääsyn väline. Työväli
neet itsessään, olkootpa kuinka
mainioita tahansa, ovat koko
naan vailla arvoa ellei niitä käy
tetä yhteiskunnallisesti välttämättömäin tavarain tuottamisek
si. Yleinen, yhtäläinen äänioi
keus ja yleisten virkailijain kon
trolli ovat kansanvallan välinei
tä. Ne ovat tärkeitä ja arvok
kaita jos niitä käytetään kansan
jokapäiväistä elämää paranta
v a t lakien laatimiseksi ja sen
yleisen hyvinvoinnin korottami
seksi. Muussa tapauksessa ne ovat vain pelkkänä kaunistuksena.
Sosialistit
pitävät tärkeinä
kaikkia lakeja, joiden tarkotuk
sena on edistää työläisten aineel
lista olotilaa ja kohottaa heidän
henkistä tasoaan. Sosialistit tun
nustavat, että nykyisen kapitalis
tisen
yhteiskuntajärjestelmän
muuttaminen sosialistiseksi tasa
vallaksi on pääasiassa työläisten
tehtävä, ja käsittävät että tätä
—

suurta historiallista tehtävää ei
voi suorittaa ruumiillisesti ja
henkisesti heikko luokka, vaan
että se vaatii ruumiillisesti, hen
kisesti ja siveellisesti hallitusohjiin sopivan mies- ja naisjoukon järjestettyä ja järkkymätön
tä ponnistusta. Sosialistien hank
keet työläisten elämäntason ko
rottamiseksi eivät sentähden pe
rustu pelkästään inhimillisiin tai
tunteellisiin vaikuttimiin. Ne ovat sosialismin käytännöllisen
työn elimellinen osa, liikkeen lo
pullisen menestymisen ja edis
tyksen kieltämätön ehto. Sosialistipuolueen ohjelma sisältää
tämän otsikon alla seuraavat pal
jon käsittävät "vaatimukset":
Inhimillisten voimalähteiden,
etupäässä työläisten ja heidän
perheidensä hengen ja hyvin
voinnin turvaaminen:
1. Työpäivän lyhentämisellä
samassa suhteessa kuin koneiden
tuottavaisuus lisääntyy;
2. Varustamalla
jokaiselle
työläiselle vähintäin puolentoista
päivän levon joka viikko;
3. Järjestämällä
työhuonei
den, tehtaiden ja kaivosten tar
kastuksen tehokkaammaksi;
4. Kieltämällä työnteon alle
16 vuoden ikäisiltä;
5. Liittovaltion vankiloissa ja
pakkotyöhuoneissa harjotetun te
ollisuuden
osuuskunnain seksi
järjestämisellä vankien ja heistä
riippuvien eduksi;
6. Poistamalla liikevoittojärjestelmän hallituksen töistä ja
sen tilalle asettamalla joko työ
läisten suoranaisen palkkaamisen
tai myöntämällä urakoita työläis
ten muodostamille osuuskunnal1isille ryhmille;

347 —

7. Kieltämällä
lapsityöläisten, vankilatyöläisten ja kaikkien
tarkastamattomain tehdas- ja
kaivostuotteiden
kulettamisen
valtiosta toiseen;
8. Määräämällä minimipalk
ka-asteikkoja;
9. Poistamalla virallisen ar
meliaisuuden ja säätämällä sen
tilalle maksuvapaan vanhuudenvakuutusjärjestelmän,
valtion
kaikkien jäsenien yleisen vakuu
tusjärjestelmän työttömyyden ja
työkyvyttömyyden varalle,
ja
työnantajain pakollisen työläistensä vakuutuksen tapaturmain,
ammattisairauksien ja kuoleman
varalle, ilman työläisille koituvia
kustannuksia.
Sosialistiselta
näkökannalta
kaikkein tärkeimmät näistä ovat
ne, jotka koskevat työpäivän ly
hennystä ja työläisten vakuutus^
ta. Lyhempi työpäivä pyrkii
edes osaksi ratkaisemaan työttö
myyskysymystä ja samalla aikaa
ja samasta syystä lisäämään kes
kimääräistä palkkaa. Se antaa
työläisille enemmän elämis-, ajattelu- ja huviaikaa, ja laajentaa
hänen politillista, yhteiskunnal
lista ja henkistä näköpiiriään. Se
myös jossain määrin vähentäisi
lapsityötä.
Työläisten työttö
myys-, tapaturma-, sairaus-, työ
kyvyttömyys- ja vanhuudenvakuutus pyrkii poistamaan pelotta
vinta piirrettä nykajan palkka
työläisen elämässä: olemassaolon
epävarmuutta ja huomisen huol
ta. Se onneton työläinen, joka
nykyisten olojen vallitessa louk
kaantuu tai menettää nuoruuden
tarmonsa, terveytensä ja voiman
sa kanssaihmisen palveluksessa,
heitetään armotta syrjään nään

tymään ja sortumaan. Valtioa
vakuutus j ärj estelmän valli tessa
yhteiskunta pitäisi huolen suu
ren, elämää ylläpitävän työläisarmeijan uhreista ja vanhuksista,
kuten se nyt huolehtii kuolemaa
jakavien sotien uhreista ja van
huksista. Tämä toimenpide ei ole sosialistista utopiaa, sillä edelläesitetynlaisia
vakuutusjär
jestelmiä on enemmän tai vä
hemmän täydellisessä muodossa
käytännössä melkein kaikissa edistyneimmissä maissa
paitsi
Yhdysvalloissa.
Hallinnollisia toimenpiteitä.
Koettaessaan saada välillisiä
polittisia ja teollisia uudistuksia,
sosialistit myös pyrkivät laajen
tamaan hallituksen yhteiskunnal
listen ja taloudellisten tehtäväin
alaa.
Sosialistien ohjelma vaatii:
1. Rautateiden, sähkölennättimien (langattomienkin), puhe
limien, expressilaitosten, höyrylaivalinjojen ja kaikkien mui
den yhteiskunnallisten kulku
ja välitysneuvojen ja suurten te
ollisuuksien yhteisomistusta ja
kansanvaltaista johtoa;
2.
Kaikkien viljasäiliöiden,
karjapihojen, säilytyslaitosten ja
muitten välityslaitosten kunnan,
valtioiden tahi liittovaltion hfituunottamista nykyisten tavatto
man korkeiden elantokustannusten alentamistarkotuksella.
3. Kansallisomaisuuksien laa
jentamista siten, että niihin tulee
kuulumaan kaivokset, louhimot,
Öljylähteet, metsät ja vesivoima.
4. Luonnonrikkauksien edel
leen säilyttämistä ja kehittämis
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tä koko kansan käytettäväksi kapitalistiluokan nurjan hallin
non aikaansaamaa laajalle levin
ja hyödyksi:
(a) Tieteellisen metsän kasva nyttä kurjuutta työläisten kes
tuksen ja metsien suojeluksen kuudessa.
8.
Asteettain kohoavan tulo
kautta;
(b) Kuivien maa-alojen ja veron hyväksymistä nykyisen
suu
suomaiden
viljelyskelpoiseksi korporatsion [veroasteikon
rentamista ja
perintöverojen
saattamisen kautta;
(c) Tulvaveden säilyttämisen suhteellista laajentamista omai
ja vesivoiman käytäntöönottami- suuden suuruuden ja sukulai
suus-suhteiden mukaan — näistäsen kautta;
(d)
Nykyisen ylimääräisen verotuksista tulevat varat käytet
maan, kaivosten ja öljylähteiden täköön teollisuuksien saattami
tuotteiden kohtuuttoman tuhlauk seksi yhteiskunnalliseksi omai
suudeksi.
sen lopettamisen kautta;
Sosialistien kaikista ohjelma(e) Maa- ja vesiteiden kehit
pykälistä nämä juuri lainatut'
tämisen kautta;
(5). Maan yhteisomistamista luonnollisesti näyttäisivät kaik
milloin se käytännöllisesti on kein lähimmin liittyvän sosialis
mahdollista, ja, sellaisissa ta- tisen yhteiskuntaihanteen lopul
pauksissa missä sellainen omis liseen päämäärään. Mutta niintusoikeus on epäkäytännöllistä, ei ole asianlaita. Sosialistit ei
kaiken keinotteluun käytetyn vät omaa mitään harhaluuloa
maan valtion haltuun ottamista valtion omistamain teollisuuksiensen vuotuisen vuokra-arvon ve hyödyn suhteen nykyisen järjes
rottamisella.
telmän vallitessa. Valtion omis
6. Pankki- ja rahalaitosten
tusoikeutta suositellaan useinyhteisomistusta ja kansanvaltai- kansaa hyödyttämättömänä toi
sesti johtamista.
menpiteenä, jonka tarkotuksena
7. Työttömäin pikaista avus vain on taata hallitukselle tulo
tamista hallituksen välityksellä, ja sotilasmenoja varten. Sellai
laajentamalla kaikkia yleishyö sissa tapauksissa valtion omistus
dyllisiä töitä. Kaikkien tällaisis oikeus pikemmin lujittaa kuinsa töissä työskentelevien on ol löyhentää kapitalistisen hallituk
tava hallituksen suoranaisesti sen mahtia kansan yli, ja sen tu
palkkaamia ei pitemmän kuin lokset saattavat olla peräti taan
kahdeksan tunnin työpäivän ja tumuksellisia. Tällaista valtion
eikä pienemmän kuin vallitsevan omistusoikeutta ajavat usein kes
“uudistus”-puolueet
union palkka-asteikon mukaan. kiluokan
Hallitus myöskin perustakoon pääasiassa omaisuutta omistavain
työnvälitystoimistoja; lainatkoon verojen vähennykseksi ja rahti
rahoja ilman korkoja valtioille maksujen alennukseksi.
Sosialistien vaatimus valtion
ja kunnille yleisten töiden teet
tämistä varten ja ryhtyköön mui omistusoikeudesta yleisiin tai
hin sellaisiin vallassaan oleviin luonteeltaan puofiyleisiin teolli
toimenpiteisiin, jotka vähentävät suuslaitoksiin johtuu kokonaan
—
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toiseilaisista vaikuttimista ja tarkottaa eri järjestelmää kuin tois
ten puolueiden samantapaiset
vaatimukset. Sosialistit vaativat
valtion omistusoikeutta pääasias
sa yksityis voiton poistamiseksi y1eisten hyödykkeiden tuotannos
ta, ja sellaisista teollisuuksista
tulevan hyödyn luovuttamiseksi
työntekijöille
ja
kuluttajille.
Heidän vaatimuksensa kansalli
sesta tai kunnallisesta omistus
oikeudesta sisältää aina kohdan
sellaisten teollisuuksien kansan
valtaisesta hallinnosta ja voitto
jen käyttämisestä työntekijäin
palkkojen korottamiseksi ja pal
veluksen parantamiseksi. Edel
leen on muistettava että kun so
sialistinen ohjelma julistaa kan
nattavansa valtion omistusoikeut
ta määrättyihin teollisuuslaitok
siin, puolue nimittää samalla yleisiin virkoihin ehdokkaansa,
jotka velvotetaan saamaan ai
kaan näitä toimenpiteitä puolue
ohjelman hengessä. Toisin sa
noen, mitä sosialistit esittävät ei
ole valtion omistusoikeutta puh
taan kapitalistisen hallinnon alaisesti, vaan yhteisomistusta
hallituksen alaisesti, jota johtaa
tahi johon kuitenkin suuresti
vaikuttaa työväenluokan polittiset edustajat.
Tähän mennessä käsiteltyihin
toimenpiteisiin eivät vielä pääty
sosialistipuolueen käytännölliset
“vaatimukset”. Vaikka puolueen
toimet koskevat pääasiassa työ
läisten olojen helpotusta, sen

hankkeet eivät pääty tähän. So
sialistit ovat syvästi kiintyneet
kaikkiin yhteiskunta-edistystä ja
kansakunnan hyvinvoinnin edis
tämistä tarkottaviin toimenpitei
siin.
Puolueen ohjelma sisältää py
kälän ehdottomasta paino-, puheja kokoontumisvapaudesta; toi
menpiteistä kansanvalistukseksi,
varsinkin
ammatti valistuksesta
hyödyllisissä ammateissa; tervey
denhoidosta ja itsenäisen terveyshoitoviraston perustamisesta.
Puolueen kansallisen ohjelman
lisäksi on valtio- ja kunnallisohjelmja, jotka ovat aina tiviitä
jäljennöksiä samoista yleisistä
tehtävistä pienempää alaa var
ten, ja muodostavat yhdessä joh
donmukaisen, yhtenäisen ja sel
vän ohjelman yhteiskuntaedistyksestä. Ja tässä yhtenäisyydessä
ja selvyydessä lepää sosialistisen
ohjelman voima. Sosialistien ajamat erinäiset toimenpiteet ovat
usein vähäpätöisiä verrattuna
liikkeen suureen päämäärään.
Joitakin niistä saattaa löytää
toisten puolueiden ohjelmissa,
yhdelläkään niistä, yksinään ol
len, ei ole selvää sosialistista
luonnetta. Mutta ottaen koko
naisuudessaan sosialistipuolueen
ohjelman, ilmenee siinä selvä ja
jyrkkä ero kaikkien muiden puo
lueiden ohjelmista, ja esittää se
erehtymättömän kuvan sosialisti
sesta ajatuksesa ja pyrkimykses
tä.
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