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Europan miljonäärit ovat diplomaat
tiansa kautta pettäneet työläiset 

teurastamaan toisiaan
Kirj, Jam es K eir H ardie 

E n g la n n in  p a r la m en tin  s o a ia lis t ijä s e n

Olen kahdesti antanut kieltävän 
vastauksen Amerikan sosialisti- 
puolueen sihteerin viralliseen pyyn
töön, että kirj ottaisin puolueen ää
nenkannattajaan artikkelin sodas
ta, jota nyt käydään Europassa. 
Olen tehnyt sen syystä, että, edus
taessa» i vähemmistöä tässä kysy
myksessä, kuten Independent La- 

I bor Party (itsenäinen työväenpuo- 
| lue) edustaa täkäläisissä työväen

liikkeissä täällä, en tahtonut tehdä 
sellaista, mikä olisi voinut näyttää 
kohtuuttomalta etusijan anastami
selta toista ryhmää kohtaan.

Nyt kuitenkin olen saanut tietää, 
että Englannin hallitus on palkan
nut kaksi ammatti unioni stia teke
mään matkan Yhdysvaltoihin ja 
Canadaan, tarkoituksella kylvää 
siellä työväenluokan keskuuteen 

, sotaa suosivia mielipiteitä ja tätä 
en voi antaa mennä vastustamatta. 
Mainitsemani kaksi miestä voivat 

■ kyllä omistaa jonkinlaiset työväen

virkailijoiden valtakirjat, mutta 
heitä ei ole mikään työväenjärjestö 
tälle matkalle valinnut ja  he ovat 
hallituksen palkattuja kätyreitä.

Yksi vihattavi nimista omitui
suuksista tässä sodassa on se ilkeä 
vihamielisyys, jota kukin valtakun
ta koettaa lietsoa viholl is valtaa 
vastaan. Ei mikään valhe oli liiak
si katala eikä mikään syytös liiaksi 
alhainen kapitalistilehdille. Tässä 
ei järjestynyt työväki voi olla mu
kana.

Saksan järjestynyt työläinen, 
olipa hän sitten ammattiunionisti 
tai sosialisti, on toverinsa veli 
Ranskassa, Englannissa, Venäjäl
lä, Amerikan Yhdysvalloissa, Ca- 
nadassa ja  kaikkialla muualla. 
Kun sota on ohi, täytyy työväen
luokan taistelu oman vapautensa 
puolesta alkaa uudelleen.

Sentähden on kaikista tärkeintä 
se. että järjestyneen työväen edus
tajat eivät sano, eivätkä tee mitään



482 SAKEN IÄ

sellaista, joka, sodan loputtua teki
si vaikeammaksi järjestyneiden 
työväen joukkojen sopusointuisen 
jälleen yhteenliittymisen kansain
välisen työväenliikkeen suojassa.

*

Alan siis siitä, että kirjotan Bri
tish Labor Partyn (Englannin 
työväenpuolueen) toimeenpanevan 
komitean hyväksymän ponnen so
dan alkupäivinä:

“ The Labor Party.
28 Victoria katu,

Lontoo, S. \V,
7 p. elok. 1914. 

Arvoisa Herra: —
Pyydämme ilmottaa teille, että 

Labor Partyn kansallisen toimeen
panevan komitean ylimääräiset ko
koukset pidettiin elokuun viidente
nä ja kuudentena päivänä, joissa 
pohdittiin tilannetta Europassa, 
jolloin päätettiin lähettää jokaisel
le puolueeseen kuuluvalle järjestöl
le seuraava ponsi: —
Että taistelu Europan valtakun

tien välillä, jossa tämä valta
kunta on osallisena on johtunut 
ui koniaaministerien to inienp iteis- 
tä, joiden tarkotuksena on vallan 
tasapainon säilyttäminen; että 
meidän valtakuntamme poliitti
set sopimukset Ranskan ja  Ve
näjän kanssa lujitti vain Venä
jän valtaa sekä Europassa että 
Aasiassa ja saattoi vaaraan hy
vät välit Saksan kanssa.

Että Sir Edward Grey, kuten ne 
seikat todistavat, mitä hän toi 
esiin alahuoneessa, on kansan 
tietämättä luvannut tämän maan 
kannatuksen Ranskalle siinä ta
pauksessa, että syttyy sota, jossa 
Ranska on osallisena ja antoi 
varman lupauksen avustuksesta 
ennenkuin alahuone sai tilaisuu
den harkita asiaa.

Että työväenliike toistaa sen to
siasian, että se on vastusta
nut sitä politiikkaa, joka synnyt
ti sodan, ja että sen velvollisuus 
on nyt palauttaa rauha mahdol
lisimman pian sellaisilla ehdoil
la, jotka valmistavat parhaat ti
laisuudet ystävällisten välien 
jälleen rakentamiseksi Europan 
työläisten välille.

W. C. Anderson, puheenjoht.
Arthur Henderson, kirjuri.”

Tämä julistus lähetettiin kaikille 
puolueeseen kuuluville järjestöille 
eikä sitä vastaan ole koskaan ky
symystä nostettu, sitä ei ole korjat
tu eikä peruutettu, ja se yhä pysyy 
Labor Partyn virallisena julistuk
sena. On erittäin tärkeätä pitää 
mielessään tämä seikka.

Sen jälkeen kun yllämainitut 
ponnet ja julistukset hyväksyttiin 
on Labor Partyssä tapahtunut eräs 
toimenpide. Itse puolue alahuo
neessa ja järjestön toimeenpaneva 
virasto kumpikin teki enemmistö
päätöksen ottaa vastaan hallituk
sen kehotus ottaa liberaalisen ia 
konservatiivisen puolueen kanssa 
osaa sotilas värväyksessä.

Mutta tämä ei millään muotoa 
muuta sitä kantaa, jolle puolue al- 
kuperäisesti asettui sotaan nähden, 
eikä se myöskään muuta niitä syi
tä, jotka johtivat Suur-Britannian 
ottamaan siihen osaa, jonka tosia
sian minä haluan painettavan vi
susti mieleen.

*

Nyt tarkastakaamme hiukan nii
tä syitä, jotka johtivat puolueen 
tekemään johtopäätöksensä sen po
litiikan suhteen, joka johti sotaan.

Me taistelemme Venäjän ja 
Ranskan liittolaisena. Venäläis- 
japanilaisen sodan loputtua 1906 
oli Venäjän hallitus vararikkotilas- 
sa sanan täydessä merkityksessä.
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Syyt, jotka johtivat rauhan tekoon sista, mitä sen vankiloissa tapah- 
Japanin kanssa, olivat enemmän tui? Prinssi Krapotkin kosteas- 
raha-asioita koskevia kuin milita- sa merenalaisessa kivikammiossa, 
ristisia. Venäjä oli puoli vuosisa- missä hänen ikenensä mätänivät ja 
taa ollut suuri hyljitty valtio Eu- hampaat tippuivat suusta! Sellai- 
ropan valtojen joukossa. nen oli Venäjä!

Aina Krimin sodasta asti, viime Kuten jo sanoin, oli Venäjän 
vuosisadan puolivälissä vuoteen hallituksen raha-asiat vararikkoti- 
iyo6, Europassa ei voinut saada ai- lassa sodan loputtua Japanin kans- 
noatakaan senttiä lainaksi Venäjän sa, ja kaikkien muiden valtakunti- 
raha-asian avustamiseksi. Venäjä en hylkimä; voimakas vallanku-

SfiksuJaLski .suU ivuukrjii F iir iiv s su . J o u u i iv i i t  v a n g ik s i  IM xm udcii a l u s t a l l a .

oli vihattu ja inhottu ei ainoastaan 
hyökkääväisyytensä tähden, mutta 
myöskin sen tähden, miten se koh- 
teli alusmaitaan, kuten Suomea ja 
Puolaa ja sentähden, että se armot
ta ja verisesti tukehutti jokaisen 
reformiliikkeen.

Kuka ei ole tuntenut kylmiä vä
reitä ruumiissaan, kuullessaan ker
tomuksia Siperiasta, siitä kidutuk
sesta ja sanomattomista kamaluuk-

ntous riehui oman maan rajojen si
sällä, maa- ja meri sotaväki olivat 
kapinahengen heikontamat ja val
miit yhtymään vallankumousliik
keeseen, kukistamaan keisarin ja 
kaiken sen mitä keisari edustaa, 

Kuka silloin tuli Venäjän halli
tuksen avuksi, lainasi sille rahaa, 
antoi sille moraalista arvoa ja  ase
man Europan valtakuntien joukos
sa? Suur-Britania. Miksi se sen
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teki ? Rakentaakseen jälleen sen 
iänikuisen taikauskon, jota kutsu
taan “ vallan tasapainoksi’’ . Meidän 
hallituksemme teki sopimuksensa 
ja suunnittelunsa vääryyden hirvi
ön Venäjän hallituksen kanssa ja 
Ranskan hallituksen kanssa eh
käistäkseen Saksan vallan kasva
misen.

Kuusi vuotta sitten Mr. Lloyd 
tieorge lausui puheessaan, että 
Saksa rakentaessaan laivastoa, le-

Yksi yleisimmistä sodan puolus
tuksista on se huuto, että olemme 
puolustamassa Belgiaa. Jos se oli
si ollut päämäärämme niin siinä ei 
ole onnistuttu. Belgian puolueet
tomuus taattiin vuoden 1839 sopi
muksessa, jota ei tehty Belgian 
valtakunnan suostumuksesta vaan 
Belgian sitä katkerasti vastustaes
sa. Tätä sopimusta ei tehty Belgi
an suojeletni star kotuksessa, vaan 
sentähden, että se sopi silloisten

S ak su liilso ii so itt-o ik o m iin i k u o le m a a »  tu<»tiiJttt*iniii l>ol£ln)ntsin tu lo n p o lk in  
jo lliin i sa  n o l l i in  itn tn iK v ti t i e to ja  r a  u h k a in  is ille .

kee sen vain itsepuolustuksekseen 
ja että Englanti tekisi aivan sa
moin, jos olisi Saksan asemassa. 
“ Saksalainen vaara’’ ei ollut ole
massa ennenkuin vasta sen jälkeen, 
kun meidän hallituksemme oli teh
nyt liiton Venäjän kanssa. Siinä oli 
nykyisen sodan alkusyy ja Suur- 
Britanian koko politiikka siitä läh
tien ja  sen salainen diplomatia on 
luonut niitä asianhaaroja ja sen 
aseman, joka teki sodan välttämät
tömäksi.

suurten valtojen suunnitelmiin. 
Kun belgialaiset niin urhoollisesti 
taistelivat maansa puolustukseksi 
nykyisen sodan alussa, ei kumman
kaan Ranskan eikä Britanian soti
laita ollut siellä auttamassa heitä 
puolueettomuutensa ja itsenäisyy
tensä puolustamisessa.

Saksan sotilaat kulkivat myös
kin Luxenhurgin poikki. Ei aino
atakaan kiveä siirretty, eikä hius
karvaa kenenkään päässä vahin
goitettu, eikä tästä asiasta mainittu
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muuta kuin sivumennen brittiläi
sissä sanomalehdissä, vaikka Lu
xemburg on suojeluksen alainen 
valtio, aivan samoin kuin Belgia. 
Ja  kuu otetaan huomioon Britathan 
kannan pieniä valtioita kohtaan 
Et elä-Af rikassa. Persiassa, Egyp
tissä, indiassa ja muualla, niin tar
vitsee silloin olla hyvin mielikuvi
tuksissaan elävä ihminen, joka voi 
uskoa sen mielettömän väitteen, et
tä me olemme sodassa puolusta
massa Belgian oikeuksia ja  vapa
utta. Tosiasia on se, että Ranska 
on käyttänyt Belgiaa omien mili
tarististen tarpeittensa mukaan ja 
meidän ulkomaa-virastomme on 
avustanut ja  yllyttänyt sitä tässä 
rikoksessa.

*
Nyt käännyn hetkiseksi siihen 

kantaan, jonka Independent Labor 
Party otti, joka puolue yleensä 
tunnetaan sosialistisena järjestönä 
ja kuuluu Labor 1’artyyn samoilla 
perusteilla kuin suuret Englannin 
ammattiliitot.

Se sydämellisesti yhtyi siihen 
politiikkaan, joka esitetään Labor 
Party n ponnessa (joka on edellä 
kerrottu). Kun yhtäkaikki sitä 
pyydettiin ottamaan osaa sotilas- 
värväykseen kahden kapitalisti- 
puolueen kanssa, yhtymään niiden 
ohjelmaan ja tekemään itsensä vas
tuunalaiseksi kaikkeen siihen me
luisaan hulluuteen, jota esitetään 
muka syyksi siihen, että ollaan so
tkissa, se kohta kieltäytyi siitä.

Se tunsi, että jos olisi naiden 
asianhaarojen vallitessa tehnyt loi
sin. ei se olisi ollut sopivaa sen 
asemalle kansainvälisen sosialisti- 
liikkeen osastona. Se käsitti, että 
niiden tarkoitus jotka aiheuttivat 
sodan Europassa ei suinkaan ole 
rakastaa sosialismia ja työväen
luokkaa.

Me tiesimme, että Sosialistipuo- 
lueiden kasvaminen, varsinkin

Ranskassa ja  Saksassa, oli jo pi
kaista vauhtia aiheuttamassa kum
mankin maan militarismin kukis» 
tuksen, että Ranskassa täytyi hal
lituksen toimenpiteissään ottaa 
huomioon sosialistiedustajat edus- 
mieskamarissa ja hallituksen äs
keinen toimenpide, joka pitensi 
asevelvollisuus-ajan kahdesta kol
meen vuoteen, oli käytännöllisten 
tarkotusperien vuoksi hyljätty.

*

Saksassa myöskin se kas voi sa
malla tavalla. Kun Saksan armei
jaa lisättiin, niin ainoa keino, mi
ten tähän suunnitelmaan saatiin ra
haa oli se, että asetettiin suoranai
nen vero pääomalle sen sijaan, että 
olisi laskettu tavallinen vero. V ii
dessä vuodessa io :ssä vuodessa 
tästä eteenpäin olisivat näitten 
maitten sosialistit olleet sellaisessa 
asemassa, että olisivat voineet 
maittensa hallitukset pakottaa so
lumaan sellaiset kysymykset kuin 
ovat Elsassin ja Lorrainen ja ra
kentamaan ystävällisen yhteisym
märryksen toistensa kanssa. Mut
ta se mahdollisuus on nyt mennyt 
ja kapitalistinen militarismi kas
vattaa itselleen uutta voimaa ei ai
noastaan Ranskassa ja Saksassa, 
mutta myöskin Englannissa.

Taantumukselliset voimat Rans
kassa, roj a listit ja katooliset, te
kevät suunnitelmia vallan anasta
miseksi sodan loputtua. Englannis
sa loordi Roberts on lausunut, että 
sota välttäniättöniästi johtaa pa
koili seen sotapal vei us-asetuk seen. 
Venäjä on pinta-alaltaan laaja, ri
kas mineraaleista ja muista luon
nollisista rikkauksista, mutta se 
on köyhä eikä sillä ole pääomaa. 
Saksalla, kuten Englannilla, on ol
lut kukoistusaikansa ja yllä kas
vava kauppa. Brittiläinen tehtai
lija tahtoo musertaa Saksan kaup- 
paedut ja anastaa kaupan itselleen.
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Britanian ja  Ranskan miljonää
rit haluavat avata tien Venäjälle 
voidakseen sinne kiinnittää yhä 
kasvavaa pääomaansa, ja  niin he 
paikkaavat ammattinsa oppineita 
diplomaatteja ja luovat armeijoita 
ja laivastoja tämän päämääränsä 
saavuttamiseksi, ja  kaiken aikaa 
he pettävät työväestöä kannatta
maan heidän poliittisia puolueitaan 
ja teurastamaan toisiaan silloin, 
kuti heidän käsketään niin teke
mään. Me sosialistit ja Indepen
dent Labor Party tulemme aina 
vastustamaan koko sitä järjestel
mää niin sodan kuin rauhankin ai
kana.

*

Lopuksi sanon, että Suur Rrita- 
nia ei ole sodassa puolustamassa 
Belgiaa eikä vastustamassa milita
rismia. Meidän ulkomaa-viras
tomme salaisesti ja valtakunnan 
tietämättä kiinnitti meidät sitou
muksilla siten Venäjän ja Rans
kan kanssa, säilyttääkseen tuon 
pahaa ennustavan “ vallan tasapai
non” , että, kuten viralliset doku

mentit selvään todistavat, meidän 
pakosta täytyi yhtyä sotaan sillä 
hetkellä kun Venäjä näki hyväksi 
alkaa sodan.

Venäjä on ainoa valtakunta, jon
ka arvo tässä taistelussa kohoaa.
Se on ainoa valta, joka voi muser
taa Saksan, eikä suinkaan kukaan 
voi sanoa, että se taistelee kansan
vallan puolesta.

Niinmuodoin minä pyydän, että 
Yhdysvaltain ja  Canadan ammat
tiunionisi it eivät pane mitään luot
tamusta Englannin hallituksen 
palkattujen lähettiläiden sodan 
puolustuspuheisiin. Varsinkin Yh
dysvalloilla voi olla hyvin tärkeä 
osa suoritettavana rauhan sopi
muksia tehdessä.

Meidän täytyy pitää huoli siitä, 
että Saksan kansaa ei murreta ja 
häpeään paineta, mitä hyvänsä tu- ' 
leekin tapahtumaan sen militaris
teille, ja suuren Amerikan mante
reen työväenluokan tulee säilyt
tää puhdas puolueeton kanta kum
mankin sekä Englannin että Sak
san suhteen, ja  siten tehdä rauhan- 
rakentajan työ helpommaksi.


