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Internationale 50-vuotias
K irj. Y rjö H alonen

Vuosi 1914 on merkkivuosi kan
sainvälisen työväenliikkeen histo
riassa. Ensinnäkin Kansainväli
nen Sosialistikongressi kokoontuu 
elokuun lopulla Wieniin, Itäval
taan. Samalla kun siellä eri mai
den Sosialistipuolueiden edustajat 
lyövät veljenkättä, osoittavat mi
ten voimakkaaksi kansainvälinen 
sosialistiliike on paisunut kaikkial
la, päättävät uusista taistelukei- 
noista sorronalaisen työväenluo
kan vapauttamiseksi, niin samalla 
myös viettää kongressi sekä koko 
maailman luokkatietoinen työvä
estö Intematioiialen 50-vuotista 
olemassaol o-juli laa.

1 ntemat ionalen perustaminen 
lasketaan syyskuun 28 p:stä 1864, 
jolloin Lontoossa, suuressa työvä
en kokouksessa, perustettiin Kan
sainvälinen Työläistenliitto. Koko
us oli oikeastaan omistettu Puo- 
lan-kysymykselle, mutta muuan 
ranskalainen edustaja kehitti pu
heessaan ajatusta työläisten kan
sainvälisestä yhtymisestä, jonka 
kautta kyettäisiin kapitalismia 
vastaan tehokkaimmin taistele
maan. Läsnäolijat hyväksyivät in

nostuneena tämän tuuman ja siitä 
tehtiin päätös. Senjälkeen valit
tiin valiokunta toteuttamaan tätä 
ajatusta, ja  tämä valiokunta muo
dosti historiallisen Internationalen 
perustan.

On selvää, että tämä tuuma ei 
voinut niin vain sattumalta tulla 
julki tässä kokouksessa ja että ko
kouksen edustajat sen hyväksyivät 
sellaisella innolla ja  voimalla, että 
siitä tuli heti tosi, ellei täin A työ
läisten kan sai nväl isyysaate olisi 
ehtinyt, jo aikaisemmin kypsyä. 
Tällainen historiallinen liike ei voi 
y h Pakkia syntyä eikä toteutua, oli
pa sen herättäjänä ja johtajana 
mitenkä tarmokkaat ja  innokkaat 
henkilöt tahansa. Sen juuret täy
tyy olla syvemmällä, sen siemenien 
on täytynyt itää jo aikaisemmissa 
liikkeissä.

Kuu Internat ionalen esihistoria 
ei ole yleensä tunnettua, niin teem
me tässä siitä hieman selkoa, pää
asiallisesti “ Die Neue Zeit’in” liit
teiden mukaan.

Internationale syntyi Englannis
sa ja  sieltä on sen esi-historiakin 
löydettävissä. Eikä ole mikään
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sattuma, että Internationalen koti
maa on Englanti, Onhan Englan
ti maa, jossa nykyaikaiset luokka- 
vastakohdat eivät ainoastaan en
siksi, vaan myös voimakkaimmin 
kehittyivät ja sentakia synnyttivät 
ensimäiseksi köyhälistön luokka
taistelun tärkeimmät muodot. 
Englanti on luonut historiaan köy
hälistön ensimäisen poliittisen liik
keen luokkana. Englannin köy
hälistön luokkatietoisuus kehittyi 
ennenpitkää niin voimakkaaksi, 
että se tunsi solidarisuutta ulko
maisiakin tovereita kohtaan, se 
tunsi välttämättömyydeksi tästä 
solidarisuudesta riippuvan yhteis
toiminnan taistelussa porvarillista 
yhteiskuntaa vastaan.

Samaan aikaan, kun Englannin 
köyhälistön luok katunne herasi 
enemmän ja kansainvälisen solida- 
risuuden välttämättömyys alkoi sil
le selvitä, samaan aikaan tapahtui 
muuallakin Europassa, Ranskasta 
Puolaan saakka, vallankumouksia 
ja vallankumouksellinen liike ke
hittyi. Yhteinen taistelu vapau
den puolesta sekä kaikista kansa
kunnista Englantiin virtaava voi
makas poliittinen pakolaisjoukko, 
vaikuttivat suuresti englantilaisiin 
työläisiin Intcrnationale-ajatuksen 
hyväksi.

Tällaisen mielentilan vallitessa 
muodostui vuosi 1845 historialli
seksi vuodeksi. Tänä vuonna pe
rustettiin yhdistys “ Fraternal De- 
mocrats” , “ Veljelliset demokraa
tit” , joka työväenluokan ensimäi- 
senä kansainvälisenä järjestönä, 
on vississä merkityksessä Interna
tionalen edeltäjä. Tunnustaen pe
riaatteen: “ kaikki ihmiset ovat
veljiä" tuli demokraattien veljelli
sesti yhtyä. Ensialussa oli yhdis
tys vailla järjestöniuotoa, olemat
ta mikään erityinen puolue, toimi 
se jonkinlaisena vapaaehtoisena 
yhdistyksenä, jolla ei ollut jäsen
maksuja, ei sääntöjä, y. m.

Lopulta oli “ Fraternal Democ- 
rats” kuitenkin pakoitettu otta
maan kiinteän järjestöinuodon. 
Heinäkuussa 1847 päätettiin ottaa 
jäsenmaksua 1 shillinki vuotta ja 
jäsentä kohden ja joulukuun 13 
p:nä hyväksyttiin järjestösäännöt. 
Jokaisen liittoon kuuluvan maan 
tuli valita itselleen ylisihteeri ja 
nämä valitsevat keskuudestaan yh
den tai useampia kirjecnvaihtaja- 
sihteereitä. Jokaisen maan ylisih- 
teerit yhden edustajan kanssa 
muodostavat neuvoskunnan, jonka 
toimena on huolehtia yhdistyksen 
asioita. Tämän ajan sihteereinä 
oli seuraavat henkilöt: Julian 
Harney (Englanti) Karl Schapper 
(Saksa), Jean Michelot (Ranska), 
Peter Holm (Skandinavia), Ne- 
meth (?) (Unkari), H. Hubert 
(Sveitsi), Oborski (Puola) ja 
neuvoskunnassa E. Jones, T. Clark, 
Ph. M’Grath, Ch. Doyle ja  U. Di- 
xon. Ei ole epäileinistäkään, et
teikö tämä järjestömuoto, jota 
kaikki myöhäisemmät senkaltaiset 
järjestöt seurasivat, ole ollut Inter
nationalen esikuvana.

“ Fraternal Democrats”-järjeston 
kukoistusaika oli vuosina 1846, 
1847 ja vuoden 1848 kolmena ensi- 
maisenä kuukautena. Se ei ollut 
mikään toimintapuolue kuten 
myöhäisempi Internationale oli 
Marxin johdolla, vaan ainoastaan 
agitatsiooni yhdisty s. Se käytti agi- 
tatsionivälineinään senaikaisia val
lankumouksellisia tapauksia j. n. 
e. Mutta “ Fraternal Democrats. 
ia” johtavien miesten käsitys kan
sallisuudesta ja kansainvälisyy
destä oli vapaa porvarillisesta ideo
logiasta. He painostivat, että 
kansallisuus oli välttämätöntä köy
hälistön luokkataistelulle vaikutta
viin juna tekijänä, ja kansainväli
syys syntyy köyhälistön asian sa- 
manmukaisuudesta kaikissa mais
sa, Vieläpä, kansainvälinen soli- 
darisuus on yleensä köyhälistön
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voiton edellytys, koska kansainvä
listä porvaristoa vastaan voidaan 
taistella vain yhteisellä taistelulla.

Yleensä toimi “ Fraternal De- 
niocrats’in” miehet köyhälistön 
etua silmälläpitäen ja omasivat jo 
sanffen paljon puhtaasti sosialide
mokraattisia näkökantoja.

Vuonna 1S48 sai "Fraternal De
mocrats'’ tuntuvia kohlahduksia 
useilta tahoilta. Englannin halli- 
tusherrat alkoivat käyttää mitä 
julkeimpia ja mielivaltaisempia toi
menpiteitä sitä vastaan. Samaan 
aikaan oh muidenkin maiden työ
väestössä huomattavissa jonkin
laista väsähtämistä, taantumusta. 
Nämä sekä monet muut seikat vai
kuttivat kuolettavasta siihen. Sen- 
jälkeen koetettiin sitä uudelleen 
järjestää, mutta vuoden 1852 lo
pussa ja 1853 alussa hajaantui 
“ Fraternal Democrats” lopullisesti. 
Silloin pääasiallisesti johtavimpien 
miesten keskinäisten mielipiderii- 
tojen takia.

Ne harvat työväen- ja sosialisti- 
järjestöt, jotka jäivät eloon, eivät 
kuitenkaan jääneet aivan toimetto
miksi. Toimeenpanivat useita mie- 
lenosotuksia sen ajan politiikkaa 
vastaan, jne.

Vuonna 1854 heräsi jälleen aja
tus itsenäisen köyhälistöläis-sosia- 
listisen liikkeen herättämisestä rap- 
peoituneen porvarillisen internatio
nalismin sijaan. Aika olikin suo
tuisa. sillä chartistiliike oli taasen 
jossain määrin elpynyt. Maalis
kuussa 1854 kokoontui Mancheste
riin chartistilainen “ Työn-parla- 
tnentti” , jossa laadittiin uusi ohjel
ma. Edustajat olivat innostuneita, 
Marx’kin, joka oli kutsuttu “ parla
menttiin” kunniajäseneksi, puhui 
tässä tilaisuudessa siihen suuntaan, 
“ että tällaisen parlamentin pelkkä 
syntyni hienkin muodostaa uuden 
aikakauden maailman historiassa” .

Pian syntyikin uudelleen “ kan
sainvälinen komitea” , vaikkakaan

se ei saanut sellaista kantavuutta 
ja  mahtavuutta kuin "Fraternal 
Democrats” , mutta joka kuitenkin 
ylläpiti kansainvälisen köyhälistön 
soi idansuu stu nnet ta h i storiallisen 
Internationalen syntyyn saakka. 
Yleensä kuitenkin on otaksuttavis
sa, että kuusikynimenen-luvun al
kupuolella, Internatianalen synty
misen aikana, ei ollut enää olemas
sa mitään kansainvälistä yhdistys
tä tai komiteaa.

Syyskuun 28 p :nä 1864 oli Lon
toossa, “ St. Martinan Hall'issa”  
suuri kokous Puolan kapinan 
muistoksi. Taasen esittivät rans
kalaiset työläiset ehdotuksen “ kan
sojen keskinäisen ymmärryksen 
parantamiseksi”  ja taas tehdään in
nostuneesti päätös “ kansainvälisen 
liiton” perustamisesta. Nyt oli 
“ kansainvälisellä liitolla”  jo  pit
kähkö kokemusperäinen taival ta
kanaan ja sen päätoimitsijoina oli 
Marx ja Engels, jotka käsittivät 
paremmin ja  selvemmin kuin muut 
köyhälistön aseman, jotka ocasivat 
vanhaan ajatukseen luoda uutta si
sältöä. Eikä Internationale aino
astaan herännyt eloon, vaan muo
dostui tavattoman toimintakykyi
seksi. Marx ja  Engels saattoivat 
tarmollaan ja tiedoillaan Interna- 
tionaleen sellaisen voiman, että täs
tä vähäpätöisestä alusta syntyi 
mahtava, kapitalistiluokkaa pelot
tava maailman voima.

Nopeasti levisi Internationale 
Englantiin, Ranskaan, Saksaan, 
Itävaltaan, Belgiaan, Hollantiin, 
Tanskaan, Espanjaan, Portugaliin, 
Italiaan, Sveitsiin, Puolaan, Aust
ra liaan  ja  Yhdysvaltoihin. Vuo
teen 1872 mennessä pidettiin useita 
kongresseja, joissa yleensä pohdit
tiin tarmokkaasti yhteiskunnallisia 
ja poliittisia kysymyksiä, joilla oli 
suuri ja tärkeä merkitys sosialisti
selle liikkeelle.

Iuternationalessa syntyi kuiten
kin ennenpitkää mielipide-eroa vai-
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suuksi a poliittisen taistelun merki
tyksestä. Marx oli sitä mielipidet
tä, että työväen luokan vapausliike 
saavuttaisi vasta sitten suurimman 
voimansa, kun poliittisen taistelun 
kaikki muodot on saatu käytän
töön. Köyhälistön poliittisen toi
minnan välttämättömyyden ym
märsi Internationa Ien enemmistö. 
Mutta joukossa oleva Bakuni lai
nen suunta, joka toimi venäläisen 
vallankumouksellisen Mikael Ba
kuni n johdolla, kehitti yhä enem
män anarkistisia mielipiteitä, tuo
mitsi poliittisen toiminnan mitättö
mäksi, luotti kokonaan kurjassa 
asemassa olevan ryysyköyhälistön 
vaistomaisiin, y hl'äkkiä puhkea
viin toimiin jne. Tässä on huomat
tava, että hakunisinin anarkististen 
mielipiteiden kannattajat olivat 
etupäässä Venäjältä, Italiasta ja 
Espanjasta, kun sensijaan talou
dellisesti kehittyneimpien maiden 
Internationale!! jäsenet enimmäk
seen taistelivat bakunistien anar
kistista taktiikkaa vastaan.

Lontoon konferenssissa, joka pi
dettiin syyskuussa 1781, oli vih
doin ratkaistavana marxilaisten ja 
bakunistien välinen ristiriita. Tä
hän aikaan oli Pariisin kommunin 
verinen opetus todistanut sen his
toriallisen välttämättömyyden, että 
työväenluokan on järjestyttävä 
määrätyksi poliittiseksi puolueek
si, joka työväestön yhteiskunnalli
sen vapauden puolesta taistelee, si
ten että työväestö omalla voimal
laan valtaa poliittista valtaa. Toi
selta puolen olivat Saksan työläi
set kuusikymnien-luvun loppupuo
lella muodostaneet sosialidemo
kraattisen työväenpuolueen, jonka 
ohjelmassa oli mainittu köyhälis
tön välttämättömäksi tehtäväksi 
vallata valtiovalta yhteiskunnan 
uudestimuodostamista varten.

Lontoon konferenssin päätös po
liittisesta kysymyksestä merkitsi 
Marxin taktillisten näkökantain

voittoa. Päätöksessä tunnustettiin 
köyhälistön poliittisen toiminnan 
sekä köyhälistön poliittisen puolu
een muodostamisen välttämättö
myys.

Mutta konferenssin päätös oli 
kuin öljyä tuleen. Bakunistit jou
tuivat vimmoihinsa ja alkoivat voi
mansa takaa taistella Internationa- 
len neuvostoa vastaan. Kaikki ba- 
kunistiset järjestöt vaativat neu
vostolta otettavaksi pois erinäisiä 
oikeuksia ja  että siitä tehtäisiin 
pelkkä tilastollinen toimisto.

Ratkaiseva yhteenotto, jolla oli 
molemmille suunnille kuolettava 
vaikutus, oli liaanin kongressissa, 
syyskuussa 1872. Tämä kongres
si, jossa Marx ensi kertaa itse 
ensikertaa esiintyi, hyväksyi ään
ten enemmistöllä Lontoon konfe
renssin päätökset.

Ylinenvosto, ja siis Marxin suun
ta, sai loistavan voiton. Mutta ha
ku nilamen anarkistisuunta ci tun
nustanut häviötään. Se kokosi 
puoleensa kaikki ylineuvostoon 
tyytymättömät ainekset, ja  uhkasi- 
pa perustaa oman kansainvälisen 
liiton.

Kun Internationalen anarkistiset 
ainekset saivat touhuillaan aikaan 
suurta hajaannusta Internationalen 
keskuudessa, eikä muusta keinosta 
näyttänyt tällä hetkellä olevan 
apua, niin päätti Marx ystävineen 
lopettaa Internationalen toiminnan 
toistaiseksi. Internationale hajoi- 
tettiin muodollisesti Philadelphian 
konferenssissa heinäkuun 15 p;tiä 
1876.

Internationale oli jo suorittanut 
suuren tehtävän. Se oli opettanut 
köyhälistölle kansainvälisen soli- 
darisuuden suunnattoman merki
tyksen. Se oli kehittänyt sosialis
tisen liikkeen niin voimakkaaksi 
että se pysyi lujalla perustella, 
vaikkakin sitä yhdistävä side oli
kin tilapäisesti katkennut. Interna
tionalen viimeiset jäsenet antoivat
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kin tämän johdosta julistuksen, 
jossa lausutaan m. m :

“ Internationale on kuollut! tu
levat porvarit kaikissa maissa jäl
leen huutamaan. Ivaten ja iloiten 
tulevat he viittaamaan, tämän kon
ferenssin toimiin kirjallisina to
distuksina maailman työväenliik
keen tappiosta. Älkäämme antako 
vihollistemme huutojen meihin 
vaikuttaa! Me olemme hylänneet 
I nter nat ionale-järjestön Europa n
nykyisestä politiikasta poimivista 
syistä, mutta korvauksena siitä me 
näemme järjestymisen periaatteet 
tunnustettuina ja puolustettuina 
koko sivistyneen maailman edis
tysmielisten työläisten keskuudes
sa. Antakaamme työtovereillem
me Europassa hieman aikaa vah
vistaa kansallisia asioitaan ja  he 
tulevat pian olemaan siinä asemas
sa, että kykenevät poistamaan es
teet itsensä ja maailman muiden 
osien työläisten väliltä'.

Uuden Internationalen aika koi
tui. Pariisissa pidettiin vuonna 
1889 sosialistinen maailmankong
ressi ja täällä luotiin nykyinen 
mahtava sosialistinen Internatio
nale.

Uuden Internationalen aika on 
ollut toimintarikasta. Kansainväli
sen sosialistiliikkeen merkitys on 
paisunut maailmanvaltiaaksi. K ai
kissa maissa kasvaa luokkatietoi- 
sen köyhälistön rivit yhä suurem
miksi. Kansainvälinen köyhälistö 
on saavuttanut suuria voittoja po
liittisella ja taloudellisella alalla. 
Se saattaa kapitalistiluokan pelos
ta värisemään, se pakoittaa kapi
talistiluokan tunnustamaan hävi
önsä olevan lähellä.

Kansainvälisen sosialistiliikkeen 
voimakkuudesta saa kouraantuntu- 
van todistuksen jo pelkästään siitä, 
että vertaa eri maiden sosialisti- 
puolueiden parlamenttivoittoja. 
Vuonna 1904 oli kaikkien maiden 
sosialistien yhteinen äänimäärä

parlamentti-vaaleissa 6,183,225, 
mutta kymmenen vuotta myöhem
min eli tämän vuoden alussa oli se 
jo 10,739,970. Siis kohonnut suun
nattomasti. Eri maiden parlamen
teissa oli sosialistisia edustajia 
vuonna 1904 kaikkiaan 265, ollen 
parlamenttiedustajien kokonais
summa 5,223. Sosialisteja oli siis 
5.64 prosenttia kokonais-edustaja- 
määrästä. Vuoden 1914 alussa oli 
sos ia li st i sten parlamcnt t i edu sta jäi 11 
lukumäärä kohonnut jo 728:aan, 
mikä tekee 13,9 prosenttia koko 
edusta j amää rästä. K y nimenen
vuoden kuluessa oli sosialististen 
par lanten U ieclu sta j ain lukumäärä
kohonnut siis 265 :stä 72S:aan eli 
neljälläsadalla kuudellakymmenel- 
läkolmella.

Tämän vuoden aikana on tämä
kin lukumäärä kasvanut vielä suu
remmaksi. Ranskassa suoritettiin 
touko- ja  kesäkuulla parlamentti
vaalit. Näissä voittivat sosialistit 
102 edustajapaikkaa, tätä ennen oli 
76. Mikä suuremmoinen edistys! 
Samaa 011 huomattavissa kaikissa 
maissa. Ruotsissa oli huhtikuussa 
parlamenttivaalit. Sosialististen 
edustajien lukumäärä nousi 66:sta 
73 :een. Eikä sosialistinen liike 
edisty näin suuresti ainoastaan Eu
ropassa. Yksinpä Et elä-Ameri
kassakin menee se taukoamatta 
eteenpäin. Maaliskuussa oli parla
menttivaalit Argentiinassa. Sosia
listit valitsivat parlamenttiin yh
deksän edustajaa, aikaisemmin oli 
seitsemän!

Tällä hetkellä voi jotensakin 
varmasti sanoa, että sosialististen 
parlamenttiedustajien lukumäärä 
kaikkien parlamenttiedustajien ko
konaissummasta tekee lähemmäksi 
viisitoista prosenttia!

Tällaista mahtavaa kieltä puhu
vat yksistään vaalinumerot. Mut
ta nekään eivät vielä osoita täydel
lisesti kansainvälisen sosialismin 
voimakkuutta. Kaikissa maissa ei
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vät työläiset voi saada omia sosia
listisia edustajia parlamentteihin 
kehnojen vaalilakien takia. Sellai
nen maa on esimerkiksi Yhdysval
latkin. Täällä on sosialistien ääni
määrä miljoonan paikkeilla, mutta 
siitä huolimatta ei ole yhtään edus
tajaa parlamentissa. Senlisäksi ei
vät työläiset useinkaan omaa ääni
oikeuttakaan, sekin on heiltä riis
tetty. Mutta kun mainitsemamme 
numerot sosialistien parlamentti- 
voitoista siitä huolimatta osoitta
vat näin suurta voimakkuutta, niin 
ci siinä enää paljoa tarvita, käsit
tääkseen sosialistisen Internationa- 
len todellisen mahtavan voiman.

Internationale on voimakas ase 
kansainvälisen köyhälistön luok
kataistelussa kapitalistista ryöstö- 
järjestelmää vastaan. Pelolla kat
sovat sitä eri maiden hallitukset
kin. Kun Europas sa vuoden 1912 
lopulla uhkasi tulla, kapitalistien 
voitonpyyteiden takia, yleis-euro- 
palainen sota, niin kutsui Kansain
välinen Sosialistitoimisto joulu
kuussa 1912 koolle ylimääräisen 
Kansainvälisen Sosialistikongres- 
sin Baseliin, Sveitsiin. Kongressis
sa julistettiin, että Europan maiden 
työläiset ovat keskenään veljiä, 
heillä ei ole mitään syytä ryhtyä 
tappamaan toinen toisiaan, senta
kia eivät eri maiden köyhälistojou- 
kot noudata riistäjiensä käskyä, ei

vätkä lähde sotimaan naapurikan
soja vastaan, eivät ryhdy edes vä
kipakollakaan. Tämä julistus oli 
aikamoinen isku kapitalistien sota- 
ja anastuspuuhille. He eivät ol
leet odottaneet tällaista luokkatun- 
netta ja  voimakkuutta palkka-or
jiltaan. Mutta kun he nyt tulivat 
tuntemaan kansainvälisen sosialis- 
tiliikkeen voimakkuuden, niin he 
eivät uskaltaneetkaan ryhtyä tote
uttamaan sota puuhiaan, ne rauke
sivat. Internationale voitti, ja voit
ti loistavasti! Ja  kansainvälisen 
sosialistiliikkeen voittoja on pal
jon. Niitä on suuria, niitä on pie
niä, niin poliittisella kuin taloudel
lisella alalla. Eikä ne tähän py
sähdy kään. Kansainvälinen sosia
listini ke kulkee eteenpäin voitto- 
marssissa, voitto seuraa voittoa, 
kunnes yhteinen päämäärämme on 
saavutettu: köyhälistö vapautettu, 
kapitalismi kukistettu!

Elokuun 23 päivänä Wieniin ko
koontuva kansainvälinen sosialisti- 
kongressi voi riemuitsevasti ja 
voitokkaasti luoda katseensa Inter
nationale» 50-vuotiseen taipalee
seen, Voitonvarmana voi se kat
soa tulevaisuuteen: mikään ei voi 
enää estää maailman köyhälistön 
voittoa, mikään ei voi estää köyhä
listön vapautumista kapitalistises
ta sorrosta!

□  □  □  □


