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Isänmaallisuus miljoonien Valossa
K ir j .  K e ir  H a rd ie  

Suomennos “ Säkenille” .

Vähitellen, 
kovien ko
kemuksien 
kautta, op
pii Englan
nin kansa 

ymmärtä
mään ne to
delliset syyt, 
jotka johti
vat Englan
nin sotaan. 

Nykyään 
suuressa 

huudossa o- 
leva “ valtakunta1'- (Empire) käsite 
on verrattain nuorta juurta. Viime 
vuosisadan en simaisella puoliskolla 
sekä liberalit että tory-puoluelaiset 
pitivät Canadaa, Uutta Seelantia, 
Austraaliaa ja  etelä-Afrikaa pelk
känä emämaan raskaana kuormana. 
Mutta nyt kaikki on muuttunut; 
valtakunnan laajennusaate ja  eten
kin siirlomaitten laajentaminen vä
rillisten kansojen keskuuteen, jotka 
ovat avuttomia nykyaikaisia armei
joita vastaan ja joista kokonaisia 
rotuja on asevoimin hävitetty su
kupuuttoon, on tullut molempien 
puolueitten politiikan päävaltiksi; 
ja  tätä tarkoitusta varten on kaikki 
muu muokkailtu sen mukaiseksi. 
Tätä varten kulutimme me armei
jaamme ja  laivastoomme 100,000,- 
000 puntaa vuodessa ennenkuin ny
kyinen sota syntyi.

Sota ja raharuhtinaat

Mistä johtui tämä politiikan 
muutos? Viimeisen vuosisadan 
kolmena ensi-neljänneksenä Eng

lannin tärkeänä alana oli kauppa ja 
teollisuus. Tehtailijat oppivat ko
kemuksien kautta, että ulkomaat 
ostivat heidän tavaransa yhtä mie
lellään kuin Englannin siirtomaat, 
ja  sentakia ei heistä ollut tärkeätä 
“ laajentaa valtakuntaa” . Noina ai
koina toistettiin monta monituista 
kertaa, että emämaalle olisi oikeas
taan eduksi, jos neljä pää-siirto- 
maata eroisivat Englannista ja 
muodostuisivat itsenäisiksi valti
oiksi, kuten Yhdysvallat.

Ajatustavan ja suunnan muutos 
tapahtui, kun huomattiin, että pää
oma kasvoi nopeammin kuin mitä 
sitä voitiin sijoittaa kotimaahan. 
Pääoman täytyi saada uusia ja  hy
viä korkoatuottavia sijoituspaik
koja, ellei haluttu maan rikkauksi
en alenevan arvossaan. Miljonää
rin miljoonat tulevat hänelle taa
kaksi, ellei hän tiedä mihinkä niitä 
sijoittaa ja  lainata hyvää korkoa 
vastaan. Ja  niin nämä viekkaat ja 
kavalat herrasmiehet alkoivat vilie
kuilla ulkomaille. Ulkomaiset hal
litukset tarvitsivat “ lainoja” sota
joukoilleen ja  laivastoilleen, rauta
teille ja kanaville sekä kuninkait
ten ja hallitsijoitta! mukavuuksiin. 
Irstas ja heikko Egyptin hallitsija 
kuormitti kansaansa 70,000,000 
punnalla, jonka englantilaiset ja 
ranskalaiset finanssipetkuttajat toi
mittivat sellaisilla keinoilla ja eh
doilla, mistä suoranainen petos ei 
ollut kaukana. Useita muitakin sa
manlaisia avuttomia uhreja kerit
tiin samaan tapaan. Siirtomaatkin 
alkoivat lainailla suuressa mitta
kaavassa ; ja nyt on tulos edessäm
me. Koko politiikkamme, sota-,
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meri-, ulkomaa- ja kotimainen, on 
muokattu niitten eduksi ja on hei
dän kontrollinsa alaisena, jotka 
omistavat ne kasvavat miljoonat, 
joita työ lito vuosi vuodelta raha
ruhtinaille. Kapitalistien omista
mat päivä- ja  iltalehdet pitävät 
ylistyspuheita imperialismille, mili
tarismille ja lojaalisuudelle; saar
nastuoleissa mennään samaa me
noa, ja  vieläpä meidän yleisistä 
kouluistakin alkaa nopeasti kehit
tyä näitten vaarallisten, epätnora- 
listcn oppien hautomispaikkoja.

Mitenkä pääomasijoitukset ovat 
kasvaneet

Huomatkaa miten Englannin ra
ha ruhti näitten tulot siirtokunta- ja 
ulkomaasijoituksista kasvavat. Te
ollisuuden ja  kaupan voitto muo
dostaa sangen pienen osan koko
naisuudesta. Vuonna 1899 David 
Giffen, aikansa suurimpia auktori
teettejä kaupan, teollisuuden ja fi
nanssialalla. sanoi tulojen olleen ul
komailta, siihen luettuna kauppa ja 
sijoitukset, noin 118,000,000 pun
taa, josta ainoastaan 18,000,000 
puntaa tuli suoranaisesti kaupasta 
ja teollisuudesta ja loppusumma,
100,000,000 puntaa, tuli siirtomaa- 
ja  ulkomaalainoista ja sijoituksis
ta. Tarkastuksemme alammekin 
vuonna 1899 yksinomaan tästä ul
komailla olevien lainojen ja sijoi
tuksien tuottamasta 100,000,000 
punnan tulosta. Kun otamme pe
rustaksi yhteiskuntapolitiikan tut
kijan Mulhallin tiedonannot, niin 
huomaamme, että vuoden 1899 tu
lot olivat kohonneet noin 90 pro
sentilla vuodesta 1822. 70,000,000 
punnan tulojen lisääntyminen noin 
kahdeksassakymmenessä vuodessa 
oli omiaan innostuttainaan sen saa
jat “ Union Jackiin” (Englannin 
lippuun), jonka turvissa tämä 
“ nousu”  oli saavutettu.

Tutkaanpa sitten vuodesta 1899

vuoteen 1909. Viimemainittuna vuo 
tena luki George Paish “ Royal Sta- 
tistical Societyssä” selonteon “ mei
dän” voitoistamme ulkomaisista si
joituksista, Tulot hän arvioi v. 
1909 140,000,000 punnaksi. Kym
menessä vuodessa lisääntyivät ne 
siis 40,000,000 punnalla, keskimää
rin 4,000,000 punnalla vuodessa. 
Viimeisimmän ja virallisimman tie
don ulkomaa- ja  siirtomaasijoituk- 
sien tuloista antoi Lloyd George, 
Englannin valtiosihteeri, vastates
saan erääseen kysymykseen maalis
kuun 10 päivänä. Se kuuluu seu
raavasti : “ Ulkomaille sijoitettu 
englantilainen pääoma on kokonai
suudessaan noin neljä tuhatta mil
joonaa puntaa (4,000,000,000) ja 
siirtomaa- sekä ulkomaasijoituk- 
sista käsittävät tulot kaksi sataa 
miljoonaa (200,000,000) puntaa 
vuodessa.

Yhä uusia kultalähteitä pohatoille

Sodat aina tuottavat uutta kul
taa rahapohatoitten säkkeihin. 
Lloyd George sanoo nykyisen so
dan tulevan maksamaan 2,000 mil
joonaa puntaa. Pääosa tästä suun
nattomasta summasta tullaan otta
maan sotalainana neljän prosentin 
korolla; ja neljän prosentin korko 
kahdesta tuhannesta miljoonasta 
punnasta lisää vuodessa 60,000,000 
punnalla meidän ' “patrioottcimme” 
tuloja. Mutta huomattava osa täs
tä summasta tullaan ottamaan suo
ranaisella verotuksella ja siinä 
määrässä 011 korkosummaa alen
nettava. Tähän saakka on noin 
puolet suurten sotiemme menoista 
koottu suoranaisella verotuksella 
ja puolet otettu lainoina. Sata vuot
ta sitten kansakunnan tulot olivat
250.000. 000 puntaa; nyt ne ovat 2,-
300.000. 000. Voimme huoletta ar
vioida, että 500,000,000 miljoonaa 
tullaan ottamaan veroilla ja loput 
r,500,000,000 otetaan lainoina, jois
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ta korkoa maksetaan 60,000.000 
puntaa vuodessa. Sangen monta 
miljoonaa tarvitaan myös liittolais
temme rahastamiseen ja  joittenkin 
maitten houkuttelemiseen tähän 
veriseen sotaan, mikä parhaillaan 
riehuu. Kun sota on ohi, tarvitse
vat maat suuria summia laivasto- 
jensa korjauksiin ja  uusien valmis
tamiseen, sodan tuhoamien rauta- 
teitten uudesiirakentamiseen ja 
muuhun sellaiseen. Samoin syntyy 
myös rajaton määrä yhtiöitä avaa
maan uusia mineraali-, öljy- ym. te
ollisuuksia Venäjällä, Persiassa ja 
Htdkanilla, joissa maissa teollisuus 
on vielä kehdossaan. Englantilai
set rahamiehct ovat ainoat, jotka 
voivat sijoittaa rahojaan näihin. 
Ranska ja Saksa tulevat olemaan 
vararikossa. Ainoastaan Yhdys
vallat jäävät englantilaisten polia- 
toitten mahdollisiksi kilpailijoiksi.

Kysyttänee, niitä tällä kaikella 
on imperialismin ja sodan kanssa 
tekemistä ?

Meidän diplomaattimme periy
tyvät yksinomaan ylä- ja rahaluo- 
kasta. Heidän velvollisuutensa on 
virkaannimittämisen jälkeen yksin
omaan silmäillä ja suojella “ Eng
lannin etuja” niissä maissa, jonne 
ovat määrätyt. Mitä ovat “ Eng
lannin edut”  Persiassa, Egyptissä, 
Intiassa. Afrikassa, vieläpä Cana- 
dassakin? Varmasti ei ainakaan 
näitten maitten asukkaitten hyvin
voinnin suojaamista. Ne “ erlut” , 
joitten turvana ja laajentamista 
ajajina diplomaattimme pääasial
lisesti toimivat, ei ole alkuasuk
kaitten kehittäminen, vaan koske
vat ne niitä suunnattomia summia, 
joita hänen maantiehensä ovat joko 
lainanneet tai sijoittaneet. Tämä 
011 jokaisen diploniatin tehtävänä 
ja  ne, joitten takana on suurimmat 
armeijat ja laivastot, esiintyvät sitä 
j ui kehumin. Rahapohatttijen ja

teollisuus- ja kauppakapitalistien 
etujen suojeleminen on pääsyynä 
anneijoitten ja laivastojen synty
miseen ja nämä tekevät sodat mah
dottomaksi välttää.

Diplomaattien velvollisuudet

Diplomaatit ovat siis nykypäivinä 
puoltamassa maansa kauppaetuja. 
Meidän kauppaluokkamme pitää 
suurena rikoksena Saksan menes
tystä maailmankaupan alalla; so
dan vastenmielisin ja alentavin il
miö ilmaantui sanomalehtitai sie
lussa sodan aloittamiseksi Saksan 
kauppaa vastaan. Aniliimvärin val
in istamiskokeet Englannissa ovat 
niuhottaneet näitä sieluttomia veh
keilijöitä ja he elävät siinä toivos
sa. että sota tulee musertamaan 
Saksan taidon ja kykeneväisyyden, 
jolloin Englantiin kauppa ja teolli
suus, huomaamatta kuitenkin sen 
kykenemättömyyttä, voisi kaapata 
Saksan tuottavat markkinat. Se on 
turha toivo, mutta se 011 olemassa 
ja on tepsivä argumentti näille luo
kille sodan jatkamisen puolesta.

Finanssi ja kauppa sentakia yh
teisesti vetoavat yhteisten puolus
tajiapa. diplomaattien, suojeluk
seen, diplomaattien, joitten vaiku
tus riippuu aseellisesta voimasta, 
mikä heidän hallituksellaan on 
käytettävänään.

Ja  työläinen? Missä esiintyvät 
hänen etunsa sodassa sekä diplo
matiassa? Kaskas raadanta, alhai
nen palkka, korkeat elinkustannuk
set, kiduttavan korkeavuokraiset 
ja usein epäterveelliset asunnot, 
ajottainen työttömyys, huonoa ope
tusta saaneet lapset, itseäänuhraa- 
va vaimo, niukka ja kurja elämä —  
nämä häntä ahdistavat ja sota sekä 
diplomatia tätä kurjuutta yhä lujit
taa. Ja  kuitenkin työläisen raa
danta ja u li rautu vaisuus on se pe
rusta. josta imperialismi, siitä joh
tuville militarisinineen, nousee. Jos
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työväenluokka olisi itsecnsäliiotta- 
va, niin ei olisi olemassa mitään ul
komaat] i]jlomatiaa, ei mitään vaati
vaista militarismia, ei sotaa, eikä 
suunnaton rikkaustulva virta i lei s i 
rikkaitten rahakirstu ihin merien 
takaa. Työläinen hän elämänsä ja 
terveytensä menettämisen uhalla 
nostaa mineraaleja maan uumenis
ta, työskentelee nykyaikaisessa 
Gehennassa, helvetissä, sulattaen 
ne raudaksi ja teräkseksi. Hänen 
raadantansa ja taitonsa muuntavat 
näistä mahtavia sotalaivoja, jotka 
ovat varustettuina mitä ihmeelli- 
simmillä keksinnöillä, jotka hur
maavat katselijan. Työläinen raa
taa pelloilla, tuottaen ravintoa kan
sakunnalle. Työläiset rakentavat 
myllyt ja tehtaat, hikoilevat ja raa
tavat niissä, valmistaen kaikille 
vaatteita. Kun kourallinen itsek
käitä ja epäpäteviä valtiomiehiä o- 
vat syösseet kansakunnat teurasta
maan toinen toisiaan, silloinkin kut 
siltaan työläinen täyttämään juok
suhautoja, uhrautumaan kymme
nin tuhansin sodan jalkoihin, mur
haamaan tyoläistovercitaan, joitten 
kanssa hän ei koskaan, eikä nyt
kään, ollut pienimmässäkään rii
dassa ; työläistä komennetaan pet
turi-rangaistuksen uhalla saatta
maan miljoonien naisten ja lasten 
sydämiin tuskaa ja huolta. Ja  syy
nä tähän on, kuten “ Times'kin" 
huomautti pari viikkoa sitten, yk
sinomaan tarkoitus kartuttaa rik
kaitten ja suurmiesten "itsekkäitä 
etuja". Nykyinen sota ei riehu va
pauden pyhän asian tähden; sen 
tarkoituksena ei ole suojella pieni
en ja heikkojen kansojen oikeuk
sia ; sen tarkoituksena ei ole sorron 
lopettaminen; sen tarkoituksena ei 
ole kohottaa maahan poljettujen 
asemaa. Jos se olisi puhjennut tä
tä tarkoitusta varten, jokainen Eu- 
ropan hallitus olisi tehnyt kaikken
sa sodan puhkeamisen estämiseksi.

Nykyinen sota, kuten muutkin, on 
syntynyt senjohdosta, että useat 
suuret ja  voimakkaat finanssiedut 
sitä vaativat, koska valtiomiehet o- 
vat olleet petollisia ja ovat pettä
neet heille annetun luottamuksen ja 
ovat petkuttaneet kansaa väärillä 
uskot teini 11a. Nykyinen sota tulee 
lisäämään ainakin 60.000.000 pun
nalla vuodessa suurten pankkiirien 
ja rahamiesten jo ennestään paisu
neita tuloja. Se lisää tällä hetkellä 
mahdollisesti yhtä paljon kauppa
la teollisuusluokan voittoa. He 
ovat korottaneet ruo’an ja hiilen 
luutaa niin suunnattomasti, ilman 
syytä, että nälkä ja kylmyys, sai- 
raus-seuralaisineen, nyt tunkeutuu 
ei ainoastaan aivan rutiköyhien ko
teihin, mutta syöksee turmaan 
useita yksinäisiä naisia ja jäseniä 
siitäkin luokasta, jota kutsutaan 
keskiluokaksi. Armeijan varustajat, 
joita liberaalinen sanomalehdistö 
yhä kimnioittelee. heidän hyvästi 
maksettujen ihnoitustensa johdos
ta, on todistettu syyllisiksi siihen, 
että varustavat sotamiehiä myrky
tetyllä ravinnolla. Taistelurinta
massa oleville sotilaille kenkiä ja 
vaatteita hankkivien kontrahtorien 
on havaittu hankkivan nahan si
jasta ruskeata pahvia ja vaatteitten 
sijasta arvottomia rääsyjä. Kaikki 
näyttää sujuvan mädällä perustal
la ; jos kaikki väärinkäytökset saa
taisiin ilmi. niin syntyisi aika veri
löylyjä näitten kurjien, alhaisten, 
rahaa-imevien patrioottien, ‘‘ isän- 
maan-ystävien", kukistamiseksi.

Sodan jälkeen — mitä?

Mutta sota loppuu. Mikä senjäl- 
keen on työläisten tilanne? jon
kun ajan perästä varmasti aletaan 
puikkoja alentaa. Ja  imperialistit, 
rakastunut, omaisuutta omaava 
hallitseva luokka, mikä tätä nykyä 
niin ylpeilee työläisen isänmaalli
suudesta, tulee yhä niahtavanmiak-
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si. Heidän tulonsa siirtomaa- ja 
ulkomaasijoituksistaan yhä lisään
tyvät. Heidän voittoonsa ei kajota 
sotalainaa maksettaessa. Mutta 
työläiset ja pikku-liikemiehet tule
vat tuntemaan koko ikeen niskas
saan ja jokainen näistä "patrioo
teista”  tulee yhä keskittämään voi
miaan, pitääkseen työläisiä alhai
sella elintasolla, johon ovat joutu
neet.

Kun sota on enää haihtuva muis
to verisestä painajaisesta, ja me jäl
leen seisomme vasten todellista elä
mää, silloin varmasti syntyy suuri

ja mahtava agitatsiooni yleisen, 
yhtäläisen äänioikeuden, miehille 
ja naisille, aikaansaamisesta, jotta 
nämä tulisivat saamaan täydellisen 
kontrollivallan sekä kotimaisessa 
että ulkomaisessa politiikassa, jot
ta he kykenevät murtamaan näitten 
valtaa ja voimaa omaavien impe
rialistien ja militaristien hallituk
sen ja kohottamaan heidän tilalleen 
kaikkien maitten kansojen tahdon 
ja siten aikaansaamaan varallisuut
ta, rauhaa ja sopusointuja kauan 
kärsineen ihmiskunnan keskuu
teen.
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