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Sosialidemokratia Canadassa
Canadan sosialistisella liikkeellä 

on lyhyt, mutta sangen monivaihei
nen historia. Se on täynnä nousu
ja ja laskuja, lyhytaikaista nopeaa 
kellitystä yhdeltä puolen ja alku
tekijöihinsä hajoamista toiselta 
puolen. Tähän on olemassa aivan 
luonnolliset historialliset syynsä. 
Me voimme hyvällä syyllä sanoa, 
että sosialistista liikettä ilmeni Ca
nadassa ennen kun sille oli 
olemassa minkäänlaisia talo
udellisia edi sty niismah dol 1 i suuksia. 
Niinä aikoina kun en simainen so
sialistinen puolue Canadassa perus
tettiin, suurin osa väestöstä ansait
si elämänsä maanviljelyksen ja 
pikknteol li su uden pal velnksessa.
Loput työskentelivät rautateiden 
rakennuksilla y, m. sellaisissa töis
sä, jotka tarkoittivat erämaan asu
tukselle avaamista. Teollisuustyö- 
väestöä, ei siinä merkityksessä, jon
ka jotkut "vallankumoukselliset” 
tälle sanalle antavat, mutta sanan 
todellisessa merkityksessä, ei ollut 
sanottavasti olemassakaan. Kun ei 
ollut teollisuutta, ei ollut myöskään 
teollisuustyö väestöä.

Kun sosialistinen liike esitettiin 
tällä asteella olevalle työväestölle, 
ei se löytänyt vastakaikua sen kes
kuudessa. Knsimäiset yritykset 
perustaa puolueita täydellisesti 
epäonnistuivat. Liike rajoittui pie
niin kokonaan ulospäin su lettuihin 
ryhmiin. Kun näillä ryhmillä ei ol
lut mitään käytännöllistä merkitys
tä, kun ne eristyivät kokonaan käy
tännöllisestä politiikasta, tyytyivät 
vain filosofeerailemaan kutka kuu
luvat työväenluokkaan ja kuinka 
tämä näin määritelty ja rajoiteltu 
työväenluokka jonakin kauniina 
päivänä tekee kumouksen, niin pi
an syntyi sisäisiä riitoja, jotka raa-

telivat puolueen kappaleiksi. Jois
takin puolueen repeämisistä jois
sakin piireissä syyteli ään suoma
laisia sosialistejakin, mutta itse
asiassa erimielisyyden ja repeämän 
itu on lähtenyt puolueessa vallan 
päällä olevista ryhmistä.

Lyhyt silmäys naapurimaamme 
Canadan sosialistisen liikkeen his
toriaan lienee sangen mielenkiin
toinen monillekin. En simainen so
sialistinen puolue perustettiin Van
couverissa, B. C-, vuonna 1901 ja 
tunnettiin se nimellä Socialist Par- 
tv of British Columbia, lnnok- 
k ai tupana toimijana puolueen pe
rustamisessa oli E. T. Kings ley. 
joka oli tullut Vancouveriin Cali- 
forniästä, missä hän oli ollut Soci- 
alist Labor Party 11 yhteydessä. 
Tähän aikaan eräs Parin Pettipiece 
niminen kirjaltaja toimitti Vancou
verissa vapaamielistä ja työväen
liikettä kannattavaa lehteä nimeltä 
Western Federationist. Kingsley, 
ollen myöskin ammatiltaan kir
jaltaja perusti sosialistisen lehden 
nimeltä Clarion. Nämä lehdet yh
tyivät Western Clarionin nimellä, 
lopulta kuitenkin taas erotakseen. 
Peltipiece alkoi uudelleen ulosmi
tan ia an Western Federationistia, 
jossa hän ryhtyi kannattamaan 
amniattiuiiionistista liikettä, kun 
taas Kingsley jatkoi Clarion ulos- 
a iltani ista.

Liike, joka alkoi Vancouveris
sa. pian kuitenkin laajeni useisiin 
lännen kaupunkeihin ja lopulta 
toisiin maakuntiinkin ja osastoja
kin perustettiin suurempiin vaes- 
tökeskuksiin m. m. Montrealiin. 
Ontariossa perustettiin vuosien 
1903—-04 ajalla Socialist Lcagiie ja 
sillä aivan lyhyessä ajassa oli noin 
60 haaraosastoa. Tällä liikkeellä
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ei kuitenkaan ollut suuresti yhte
yttä tieteellisen sosialismin kanssa. 
Sen periaatteet olivat laadultaan 
hyvin utopistisia. Siksipä liikkeen 
elinaika oli tavattoman lyhyt. 
Vuonna 1905 se oli kokonaan ka
donnut näyttämöltä. Käytännöl- 
liseininät osastot olivat yhtyneet 
British Columbian sosialistipuolu- 
eeseen ja toiset olivat kuolleet. 
Seuraa vana vuotena niniit. 1906 
edellämainittuun puolueeseen kuu
luva hiilenkaivaja CI1. M. 0 ’Brien, 
joka myöhemmin edusti Rocky 
Mountainin hiilenkaivajin Alher- 
tan lainlaatijakuimassa, teki agitat- 
sionimatkan yli Ontarion perustaen 
lukuisia osastoja ja m. m. maa
kunnallisen toimeen [»ane van komi
tean Torontoon. 1’uolue Ontari
ossa k as voi nopeasti. Osastoja pe
rustettiin Torontoon, Berliiniin. 
Ga kiiti, Guelphiin, Hamiltoniin. 
Ottavvaan, Port Arthuriin. Cobal- 
tiin, Lontooseen ja lukuisiin mui
hin paikkoihin, joita kaupungin ni
mellä voi kutsua. Tällöin puolueen 
nimeksi muutettiin Socialist Par
ty of Canada. Ontarion puoluees
sa oli jo v. 1910 seitsemän sataa 
jäsentä. Koko puolueen jäsenmää
rä lienee tällöin ollut tuhannen vii
densadan seutuvilla. Canadan so- 
sialistipuolue ei nimittäin ole kos
kaan julaissut selostusta jäsenmää
rästään, joten sitä on mahdoton 
varmuudella sanoa. Sen jälestä 
kun puolue hajosi, siltä on ollut 
ma ltd otoin saada mitään tietoa. M. 
m. Yhdysvaltain sosialistipuolueen 
kausallisvirasto on siltä monasti 
tiedustellut jäsenmäärän suuruut
ta y. m. seikkoja, mutta ei ole saa
nut minkäänlaisia tietoja. Se kai 
on hävennyt jäsenmääränsä pie
nuutta viimeaikoina.

Vuosi 1910 toi hajaannuksen 
puolueeseen. Toukokuun 24 päi
vänä Ontarion maakunnassa ole
vat osastot konventsienissään To

rontossa päättivät yksimielisesti 
erota Canadan so siä listi puolueesta 
sen toimeenpanevan komitean itse
valtaisen menettelyn johdosta. Toi
meenpaneva komitea, joka oli ollut 
Yancouverissä, oli kuitenkin ehti
nyt ottaa maakunnallisen järjestön 
lupakirjan pois Ontarion maakun- 
takomitealta. Vuoden 19 11 huhti
kuulla Torontossa pidetty edustaja
kokous perusti sitten Canadian So
cialist Federationin,

Mutta puolueen hajaantuminen 
ei tapahtunut yksinomaan Onta
riossa. Manitobassa samoihin ai
koihin noin kaksi sataa englanti
laista, saksalaista, juutalaista ja ve
näläistä toveria erosi Canadan so- 
sialistipuolueesta ja  perustivat 
Social-Democratic Party of Cana
dan.

Tammikuun en sittiäinen päivä 
v. 1912 sitten pidettiin Port Arthu
rissa Canadan sosialistien liiton ja 
Canadan sosialidemokralisen puo
lueen yhteinen neuvottelukokous, 
jossa laadittiin ehdotus näiden puo
lueiden yhdistämisestä Soeial-De- 
mocratic Party of Canadan nimellä 
ja ohjelmaesitys kummallekin 
puolueelle. Yhtymisesitys tuli 
kummassakin puolueessa yksimie
lisesti hyväksytyksi.

Sosialidemokratinen puolue nope
asti edistyy.

Tästä ajasta lähtien on sosiali- 
demokratincti puolue nopeasti edis
tynyt. Kesäkuun 30 p„ 1912 puo
lueessa oli jo T03 osastoa ja nii
den yhteinen jäsenmäärä oli 2.989. 
Poulueen tulot tällä ajalla olivat 
$1,066.39 ja menot $923.00. Vuo
den lopussa puolueessa oli 125 
osastoa ja 3,824 jäsentä. Vuoden 
1913 lopussa puolueessa oli 141 
osastoa ja  niissä 4.680 jäsentä. 
Osastoja oli englantilaisten, suo
malaisten, juutalaisten, saksalais
ten, puolalaisten, liettualaisten, uk-
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ranialaisten, ranskalaisten, italia
lasten, venäläisten ja ska n di (luvia
laisten keskuudessa. Vuoden 1914 
allissa jo alkoi tuntua teollisuus- 
pula, joka yhä edelleenkin Cana- 
dassa vallitsee. Lännen puu ta va
ra teollisuus, joka ennemmin oli 
antanut työtä kymmenille tuhansil
le miehille, seisahtui kokonaan. 
Alkupuolella vuotta, jolloin sados
ta ei ollut vielä minkäänlaista tie
toa, seisoivat nietallikaivoksetkin. 
Rautateitä ci rakennettu, koska 
rautatieyhtiöt eivät saaneet myy
dyksi osakkeitaan ja velkakirjo
jaan Europan rahamarkkinoilla. 
Kunnat supistivat yleisiä töitään, 
kun kuntienkaan velkakirjat eivät 
käyneet missään kaupaksi ja cana- 
dalaiset kaupungit eivät ole vielä 
kyenneet eivätkä pitkään aikaan 
kykenekään tekemään paikallisia 
parannuksia verorahoilla. Teolli
suus, se mitä sitä Canadassa onkin, 
oli myöskin huonossa käynnissä. 
Sitten tuli sota. Se alussa seisautti 
viimeisenkin teollisen elämän. Työ
läiset olivat kyllä tällöin enemmän 
kuin koskaan ennen halukkaita 
kuulemaan sosialistista agitatsiti
iliä, mutta olemisen epä varmuus 
esti heitä yhtymästä puolueeseen. 
Ei ole siis ihme, että puolueen osas
tojen luku tämän vuoden ajalla pie
neni ja jäsenmäärä laskeutui. Osas
tojen lukumäärä pieneni kymme
nellä ja jäsenmäärä aleni kahdek
salla sadalla yhdeksälläkymmenel- 
läticljällä. Nämä ovat viimeiset nu
merot, mitä allekirjoitt. oli Cana
dan sosialidemokratisen puolueen 
osastojen ja jäsenten kivusta. Se 
vain on varma, että jäsenmäärä on 
kuluvan vuoden ajalla vielä täs
täkin tuntuvasti laskenut,

Sosialidemokratisen puolueen 
toiminta.

Vaikka sosialidemokratisen puo
lueen jäsenmäärä on parhaimmil

laankin ollut vähäinen suuren 
maan kansalaisen silmillä katsot
tuna, niin siitä huolimalta sen toi
minnalla on ollut suuri merkitys. 
Lukuunottamatta sitä agitationia. 
jota on tehty suullisesti, sanoma
lehtien, lentolehtisten ja kirjalli
suuden avulla, puolue on myös ot
tanut huomattavasti osaa politiik
kaankin, asettanut ehdokkaita lu
kuisista vaalipiireistä Canadan 
parlamentti in ja maakunnallisiin 
lainsäätäjäkuntiin. vaikka ehdok
kaiden asettaminen tuo esille pal
joa enemmän vaikeuksia ja  kysyy 
suurempia rahallisia uhrauksia 
kuin täällä Yhdysvalloissa.

Jo syksyllä vuonna ly u  valittiin 
kaksi Canadian Socialist Federa
tionin ehdokasta British Columbi
an maakunnalliseen lainlnatijakun- 
ti.an. Vuoden 1914 kunnallisvaa
lien aikana valittiin Torontossa 1 
sosialisti kaupungin hallintolauta- 
knntaan ja Vinnipegissä kaupun
gin hallintoon. Tämän lisäksi lu
kuisissa pienemmissä kaupungeis
sa on puolueen ehdokkaita tullut 
valituksi kunnallisiin toimiin. Ke
sällä v. [914 toimitetuissa Ontari
on maakuntavaaleissa saivat sosia
listien ehdokkaat huomattavia ää
nimääriä useissa vaalipiireissä. T ä
män kesän ajalla toimitetuissa Ma
unohan maakunnan lainsäätäjä- 
kunnan jäsenten vaaleissa tuli yk
si sosialidcmokraiien ehdokas vali
tuksi ja toinen joutui häviölle muu
tamilla äänillä, pääasiallisesti vaa
lipetoksien tähden.

Canadan sosialistipuolue.
Aina siitä ajasta saakka kun re

peämä Canadan sosiabstipuoluees- 
sa tapahtui ja sosialidemokratinen 
puolue perustettiin, 011 sosialisti- 
puolue rappeutunut. Sillä yhä edel
leenkin 011 mun tiimiä osastoja Bri
tish Co lumi lian ja Alhertan maa
kunnissa ja joku osasto idässä.
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Puolueen jäsenmäärästä ei ole ke
nelläkään minkäänlaista tietoa, 
sillä sen toimeen paneva komitea ja 
virkailijat eivät koskaan anna jul
kista selostusta näistä asioista. Vii
me kesänä arvelivat jotkut puolu
etta läliellä olevat henkilöt täysin- 
maksaneiden jäsenten luvun olevan 
alle neljän sadan. Puolue yhä 
edelleenkin ulosantaa Western 
Clarion nimistä sanoina lehteä, jo
ka viime vuosien ajalla on ilmes
tynyt monenlaisessa asussa. En
sinnä se ilmestyi nelisivuisena viik- 
kolehtenä. Sen jälestä se muu
tettiin aikakauskirja-asuun ja il
mestyi kuukausittain. Puoli vuot
ta täten ilmestyttyään, Clarion uu
delleen muutettiin viikkolehdeksi 
ja lyhyen ajan kuluttua rahallisen 
ahdingon lähden yhdistettiin Bri- 
tish Columbian ammattiumonisti- 
en lehden H. C, Federationistin 
kanssa. I letken yhdessä oltuaan 
ne taasen erosivat ja viime kevää
nä Clarion uudelleen alkoi ilmestyä 
vain kerran kuukaudessa englanti
laisen viikkolehden asussa.

Puolueen johto on vielä samojen 
henkilöitien käsissä, jotka v. työt 
sen edeltäjän perustivat. Toimeen
panevan komitean valitsee Vancou
verin osasto. Mitään koko maata 
käsittävää konventsionia ei ole 
neljäntoista vuotien ajalla pidetty 
eikä yhtään asiaa yleisäänestyksel- 
lä ratkaistu, ei ainakaan viimeisten 
kuittien vuoden ajalla. Toimeen
paneva komitea on päättänyt kai
kista asioista ja osasto tai yksityi
nen jäsen, joka ei ole tyytynyt ja 
noudattanut täten syntyneitä pää
töksiä. on armotta erotettu. Puo
lueen itsevaltainen johto ja käy
tännöllisestä elämästä erossa pysy
minen ovat ne syyt, jotka ovat sen 
rappeuttaneet. Puolueen johdon 
menettelyä kuvaavaa on, että ai
van äskettäin päätti toimeenpane
va komitea vaatia Albcrtan osas

toja erottamaan jäsenyydestään J. 
B. Osbornen (aikoinaan tullut tun
netuksi Califortiiassa), Hurt E. An
dersonin. A. Eermellon ja kaikki 
sellaiset toverit, jotka äskeisen 
maakunnallisen kicltolakitaistelun 
ajalla puhuivat kieltolain puolesta. 
Toi meen pane vakoni i tea selittää
heidän olleen yhteistoiminnassa 
porvarien katissa ja siksi heidät on 
erotettava. Koko puolueen toiminta 
on ollut sama Hai söi. Niin pian 
kun se on saanut jonkun uuden ky
kenevän jäsenen, ja jos tämä jäsen 
on sattunut omaamaan ja lausu
maan joitakin sellaisia mielipiteitä, 
jotka eivät miellytä vancouverilais- 
ta ryhmää, niin osaston on ollut 
erotettava hänet puolueesta. Ellei 
osasto ole erottanut, niin osastolta 
011 riistetty lupakirja.

Puolueiden yhtymishomma.

Aina siitä ajasta saakka kun Ca
nadan sosialistipuoluc hajaantui 
ja sosialidemokratinen puolue pe
rustettiin, on kummassakin puolu
eessa 'puhuttu paljon puolueiden 
yhdistämisestä. Useat Canadan 
sosialistipuolueen osastot ovat vaa
timalla vaatineet yli tyrni »kysymyk
sen yleisäänestyksellä ratkaisemis
ta. mutta toimeenpaneva komitea, 
suu ressa va 1 lanku mouksell isuudes- 
saati on selittänyt, että puolueen 
perustuslaki kieltää yhteistoimin
nan porvarijiuolueiden kanssa ja 
siksi he eivät voi alistaa kysymys
tä yleisäänestyksellc. Yhtyniisky- 
symys on ollut vain puheena. Mi
tään käytännöllistä ei ole aikaan
saatu.

Suomalainen järjestö.

Luokaamme nyt lyhyt silmäys 
Canadan suomalaiseen sosialisti
seen liikkeeseen. Ensimäkien suo
malainen sosialistiosasto Canadas- 
sa perustettiin Torontoon v. njofi.
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Lokakuun viidentenä päivänä v. 
1902 perustettiin Toronton Suoma
lainen Seura, johon vuonna I905 
yhtyi raitti 11 sseura Taimi ehdolla, 
että liitytään sosialisti puolueeseen. 
Elokuussa v. 1905 valittiin tästä 
yhdistyksestä viisitoista jäsentä, 
jotka yhtyivät puolueeseen tutustu
akseen englanninkielisten toverei
den toimintaan. Tämä joukko, jo
ka tunnettiin nimellä “Toronton 
yhdistyneiden sosialistien liitto", 
yhtyi kuten sanottu Canadan sosia- 
]i st i puolueeseen v. 1906. Samana 
vuotena Wilho Hornan perusti suo
malaisia sosialistiosastoja Phoenix- 
iin ja Nanaimoon.

Suomalainen sosialistijärjestö 
perustettiin samana vuotena kuin 
Canadan Sosialistien Uittokin, ni- 
niil. 19 11. Perustettaessa siilien 
kuului kolmetoista osastoa, joista 
yksitoista oli Ontarion ja kaksi 
IJritish Columbian maakunnassa. 
Kesäkuun 30 päivä, v. 1913 suoma
laiseen järjestöön kuului 71 osas
toa ja niissä oli 2.815 jäsentä.

Alussa suomalainen järjestö 
kuului Canadian Soeialisl Federa
tioniin ja sitten kun Federation ja 
Social-Dem ok ratit- Party yhdistyi
vät, sosialidemokratiscen puoluee
seen.

* *

Meidän täytyy myöntää, että so
sialistisen liikkeen kehitys Cana-

dassa on ollut paremminkin hidas
ta ja spastnoottista. Toisinaan se 
on noussut ihmeteltävällä nopeu
della taas lamaan liiaksensa. Mut
ta puhuessamme Canadan sosialis
tisesta liikkeestä, meidän täytyy
li uomioon ottaa se, että Canadassa 
asuu vähän päälle seitsemän mil
joonaa ihmistä laajemmalla alalla 
kuin Yhdysvallat. On olemassa 
vain imuitam ia satojen mailien 
päässä toisistaan olevia väestö- ja 
teollisuuskeskuksia. Maa koko
naisuudessaan 011 vielä paljoa suu- 
ruumassa määrässä maanviljelys- 
kuin teollisuustilaa. Maan kol
messa itäisimmässä maakunnassa 
Prince Edward Island'issa. Nova 
Scotiässä ja New Hninsvviekissa 
vallitsee vielä pikkuteollisuus. 
Työläiset su iiri linnalta osalta omis
tavat kotinsa. Teol li suusköy hälis
tyä nykyaikaisessa merkityksessä 
011 vain vähän. .Ammatillinen liike 
näissä maakunnissa 011 hyvin heik
koa, sosialistisia liikettä ci ole ol
lenkaan. Vain Vallilassa Ontarios
sa 011 leollisuuskaupungeita; kaik
kialla muualla teollisuus on vasta 
kehittymässä. Tällaisissa oloissa 
ci voida odottaa voimakasta työ
väenliikettä.

Vo iniakasta. sosialisti] molue t ta 
ci voida luoda ennen kun sille on 
olemassa historialliset edellytykset. 
Canadassa ne vielä suurelta osalta 
puuttuvat. A. M.
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