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Mitä kaikkea nykyaikaiselta hallitukselta
vaaditaan
Eräissä kirjasissa, joita tavalli
Tarina tästä alotteesta ryostösille kansalaisille kaupitaan hei voutipolitiikan alalla on seuraadän yhteiskunnallisen tietoisuu v a :
tensa vahvistamiseksi, mainitaan
Vuonna 1873 kinasivat englan
erityisesti,
että nykyaikainen tilaiset rahaniiehet Egyptin khehallitus useassa suhteessa on diiville yhteensä $410.000,000.
edellä entisaikain hallituksia: Tästä summasta sai kheclitvi kä
nykyaikaiset hallitukset kun huo siinsä yhteensä $105,000,000 ja lo
lehtivat kansalaisten omaisuuden put jäivät lainanantajien talteen
ja hengen turvaamisesta ynnä — takaukseksi velan takaisinsuorittamisesta!
muuta sentapaista hyvää.
Samaan aikaan lähettivät eng
Kirjasissa ei suinkaan 1hotel la
tätä seikkaa. Menneet ovat ne lantilaiset Egyptiin kaikenlaista
ajat, jolloin kauppiaan täytyi va tavaraa, jota myytiin hyvästä
rustaa erityinen vartiojoukko hinnasta. Kerrotaan, että eng
turvaamaan lähetystään.
Ny- lantilaiset Egyptiin lähettämiskyiaikainen kapitalistihallitus es- tään tavaroista kiskoivat 80 jopa
telee yksityistä rosvoamista ja 400 prosenttia enemmän hintaa
rankasee rikollisen, jos rikos kuin mitä samasta tavarasta
omaisuuden pyhyyttä vastaan muualla saatiin.
Seuraus tästä menetelmästä
kaikesta huolimatta on saattanut
oli, että Egypti lyhyessä ajassa
tapahtua.
Edelläntäinituissa kirjasissa ei “ huomattavasti” — edistyi. Jo
kuitenkaan luetella niiden “jalo pa edistyi niin nopeaan, että kheja” tehtäviä riittävän yksityis diivi unhotti suorittaa velkansa.
kohtaisesti ; jätetään, joko tieten Englanti oli pakotettu pommitta
tai tietämättä, mainitsematta se maan Alexandria a ja täytyipä
kin tärkeä seikka, että nykyai mennä niin pitkälle, että asetti
kaisen hallituksen tärkeänä teh Egyptin hallituksen holhouksen
tävänä on muiden muassa ryös- alaiseksi, jotta lainasopimuksen
tövoudin tehtävän suorittaminen ehdot saatiin täytetyksi.
Tämä oli ryöstovou ti politiikan
rahamiesten hyväksi.
Tätä jaloa tehtävää eivät kapi ensimäisiä ilmauksia. Sen jäl
talistiset hallitukset olekaan vie keen on näytelmä useasti uudis
lä kauan suorittaneet,
Vasta tunut. Ranskan Marokko-polinoin kolmisenkymmentä vuotta tiikka oli ylempänä mainitun po
takaperin panivat “ kehittyneim litiikan toisinto. Siitä kertovat
mät” valtiot sen alulle ja toiset, luotettavat selostajat seuraavaa:
Ranskalaiset kapitalistit olivat
arvatenkin vähemmin kehitty
neet, ovat sittemmin seuranneet lainailleet Marokkon sulttaanille
jälestä. Alotteen tekijä tässä rahoja, nimellisesti $28,000,000,
kuten monessa muussa asiassa, todellisesti hyvän erän vähem
Marokkoon
lähettivät
oli merien valtias, vanha Eng män.
ranskalaiset kauppiaat samaan
lanti,
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aikaan kaikenlaista tavaraa, jos
ta kiskottiin rosvomaisia hintoja.
Kun Marokkon sulttaanin velka
lankesi maksettavaksi oli sukaa
ni yhtä maksukyvytön
kun
Egyptin khediivi aikoinaan. Syn
tyi kysymys Marokkon asetta
misesta holhouksen alle, joka ky
symys oli vahalla aiheuttaa tukkanuotanvetoa europalaisten val
tojen kesken. Viimemainittu väl
tettiin sillä kertaa, mutta sen
tuottama erimielisyys lienee osal
taan vaikuttanut nykyään käyn
nissä olevaan “ selitykseen” Europan valtojen kesken.
*
Yhdysvaltain historian arvos
telijat löytävät meikäläisten val
tiomiesten toiminnan tuloksista
niinsanottuja “ mustia pilkkuja”,
joihin iskevät arvostelevan kat
seensa. Sellaisia ovat Texasin
valiotta niinen, Havvaii saarien ja
Philippiinieu anastus ja sekaan
tuminen Cuban asioihin. Texa
sin vallottamisesta lausuu ken
raali Grant muistiinpanoissaan
seuraavasti:
“Texasin
vallottammen
oli
alusta loppuun saakka tarkoitet
tu uusien orjavaltioiden aikaan
saamiseksi Yhdysvaltain rajain
sisällä. Jos vallottamista vielä
jollakin tekosyyllä voitaisiinkin
puolustaa, niin tapa jolla sota
Mexicoa vastaan saatiin aikaan
on mahdoton puolustettavaksi.”
Lincoln, joka tähän aikaan oli
edustajana Yhdysvaltain kong
ressissa, lausui niinikään ankaran
tuomionsa valtaamisen johdosta
ja äänesti sotaa vastaan, selittä
en sen olevan suurimman vää
ryyden mitä ajatella saattoi.' ‘
Haivaii-saarien valtaamisesta,
toisesta mustasta pilkusta Yh
dysvaltain historiassa, kertovat
arvostelijat seuraavasti:
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Yhdysvaltain lähettiläs Hawaii-saarilla teki liiton erään ku
mouksellisen ryhmän kanssa saa
rella. Hän kutsui yhdysvaltalai
sen sotalaivan
Honoluluuu ja
eräänä kauniina yönä niarsitti
hän yhdysvaltalaiset merisotilaat
hallitsijattaren palatsin eteen,
vaatien viimemainittua luopu
maan vallastaan. Hawaii’n ku
ningatar olisi voinut ryhtyä tais
teluun yhdysvaltalaisia meriso
tilaita ja kumouksellisia vastaan,
mutta ei viitsinyt, vaan luopui
vallastaan. Viisikymmentä vuot
ta aikaisemmin oli eräs englan
tilainen amiraali yrittänyt tehdä
saman tempun, jota yhdysvalta
laiset nyt jäljittelivät, mutta oli
epäonnistunut: Englannin halli
tus ei tunnustanut vallonista oi
keaksi. Samoin arveli hallitsijatar Yhdysvaltain hallituksen
kumoavan lähettiläänsä toimen
piteen. Kuningatar laski vaarin,
toimenpidettä ei kumottu —
tnaa il ma oli puolessa vuosisadas
sa sen verran “edistynyt” .
Kolmannesta mustasta pilkus
ta, 1'hilippiinien saarten vallottamisesta kertovat arvostelijat
seuraavaa:
Philippiniläiset olivat, espanja
laisten kehnoon hallintoon kyl
lästyneenä, ryhtyneet kumoushommiin ja pyysivät Yhdysval
tain lähettiläältä apua, Sitä an
nettiin,
Aguinaldon johtamaa
kumouksellista liikettä avustet
tiin, sikäli kuin se puolueetto
muuden merkeissä oli mahdollis
ta. Mutta kumouksellisten voi
tettua kiirehti Yhdysvaltain lä
hettiläs järjestämään asiat niin,
että saaret halvasta hinnasta os
tettiin Espanjan hallitukselta in
lorun loppu oli se, että Yhdysvahtain oli taisteltava kumoukselli
sia vastaan, saadakseen “järjes
tyksen aikaan” saarilla.
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Cuban asukkailla ei ole yhtä
vaikeita valituksia esitettävänä
yhdysvaltalaisia vastaan; mutta
omituista kylläkin eivät hekään
Yhdysvaltain avusta ole kiitolli
sia, Jos puliuttelee ketä tahan
sa cuubalaista, niin moittii hän
ankarasti ensinnäkin sitä, että
Yhdysvallat laisinkaan sekaantui
vat taisteluun Cuban ja Espanjan
välillä, jota taistelua cuhalaiset
olivat käyneet jo puolisen vuosi
sataa. “ Kun voitto oli miltei
meidän käsissämme riensivät yh
dysvaltalaiset auttamaan”, selit
tävät he, “ja minkä hinnan saimmekaan siitä hyvästä maksaa.
Sokuriveljelyksemme, maan pää
elinkeinon, ovat yhdysvaltalaiset
tullipolitiikkansa avulla tehneet
kokonaan Yhdysvalloista riippu
vaksi.”
*
Käin yhdysvaltalaisen politii
kan arvostelijat. Historiaa arvos
tellessa jäävät viime päivien ta
pahtumat tavallisesti mainitse
matta, vaikkei arvostelua olisi
estämässä
sotasensuurikaan.
Niinpä
Yhdysvaltain toiminta
ryöstövoutipoli tiikan alalla on
jäänyt ulkopuolelle arvostelun
piirin. Silti ei tarvitse luulla,
että täällä, enemmän kuin van
hassa Europassa, oltaisi jälessä
tälläkään uudemman valtiotaidon
alalla.
Läntisen maapallon pienissä
tasavalloissa
on ammoisista
ajoista asti vallinnut jonkunlai
nen “ vallankumouksellinen va
paus” . On vaihdettu hallituksia,
miten milloinkin on katsottu tar
peelliseksi, pienten, yleisesti kat
soen, viattomien vallankumous
ten avulla. Tämä tapa on käy
nyt päinsä niin kauan kun asian
omaiset maat ovat olleet kapi
talistisen tuotantomuodon vai

kutuksesta vapaat; mutta kapita
lismin iskiessä kyntensä tasaval
tojen luonnonaarteisiin on alka
nut toinen leikki: kapitalismi kun
vaatii jonkunlaista valtiollista
“järjestystä” voidakseen menes
tyksellisesti toimia.
Neitseellisyyden
aikakautena
käyttivät tasavaltojen hallituk
set hyväkseen vai ta-asemaansa,
tehdäkseen olot puoluelaisilleen
mahdollisimman mieluisaksi. Ti
laisuudet tässä suhteessa olivat
kuitenkin melko rajotetut, siksi
kunnes
kapitalistit ryhtyivät
asianomaisia kansoja “edistä
mään.”
Edistys toi mukanaan tilaisuu
den lainata rahoja. Sitä käytti
vät tasavaltalaiset
hyväkseen
suuressa mittakaavassa. Velkaan
tuivat yli voimien ja joutuivat
luonnollisesti saman kohtalon
alaisiksi kuin velkaantuneet val
lat itäisellä maanpuoliskolla.
Nykyisen hallituksen arvosteli
joista eräs, jonkunlaisella vahin
gonilolla, mainitsee, että republi
kaanien hallitessa ei toki Yh
dysvaltain tarvinnut riistää ke
neltäkään heikommaltaan sen it
senäisyyttä sellaisessa mittakaa
vassa kuin mitä viimeaikoina on
tapahtunut. Arvostelija ehkä eh
dollaan jättää huomioonottamat
ta Yhdysvaltain sekaantumisen
Hondurasin asioihin presidentti
T aft’in aikana, jolloin yhdysval
talaisia joukkoja marssitettiin si
käläisen hallituspalatsin eteen ja
sekä “ hallitukselle” että “ kapi
noitsijoille” selitettiin, että asi
anomaiset eivät “pahimpien seu
rauksien uhalla” saisi kajota ul
kolaisten omaisuuksiin.
Totta kyllä tämä teko, niin
räikeä kuin se onkin kansainvä
lisen oikeuden kannalta katsottu
na, ei vielä ollut ryöstövoutipolitiikan harjottamista. Siihen jou

SÄKENIÄ
tui Yhdysvallat vähän myöhem
min ottaissaan Haitin ja Dominican tasavaltojen raha-asiat hol
houksensa alle. Tarina yllämai
nittujen maitten kohtalosta on ly
hykäisyydessään seuraava:
Vuonna 1910 halusi Haitin ta
savallan silloinen hallitus lainata
rahaa “ uudistustarpeisiin”. Nii
tä hankkivat ulkolaiset rahamiehet: ranskalaiset, saksalaiset ja
yhdysvaltalaiset, erään perusta
mansa pankkilaitoksen välityk
sellä, joka kulki Haitin kansallis
pankin nimellä. Laina oli yh
teensä $13,000,000 ja pankille, jo
ka lainan välitti, myönnettiin oi
keus hoitaa tasavallan raha-asi
oita, sillä ymmärryksellä, että
pankki välittäisi lainaajille ko
rot ja lyhennykset lainasta. Niin
tapahtuikin ensi ai koina. Mutta
syystä tai toisesta alkoivat eräät
haitilaiset arvella, että tuo ulko
lainen rahalaitos mestaroi hei
dän asioissaan liian paljon. He
vaihtoivat hallitusta, johon heillä
oli täysi oikeus, ja saivat aikaan
riidan hallituksen ja pankin vä
lillä. Riitaa selvitettäissä vaih
toi pankki “ takaajiaan” ja asiat
muuten kärjistyivät siten, että
Yhdysvaltojen oli pakko ryhtyä
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suorittamaan ryostövoudin teh
tävää. Nykyään on maa yhdys
valtalaisten sotilasvirkailijoiden
holhouksen alla ja sen kansallis
pankki lienee nyt erään yhdys
valtalaisen
rahalaitoksen ala
osasto, Mutta rahamiehet saavat
holhoojan välityksellä kaiken sen
minkä pitävät itsensä oikeutet
tuina saamaan.
Samaan tapaan kuin Haitin ta
savallan, on samalla saarella si
jaitsevan Dominican tasavallan
käynyt. Sielläkin hallitsee yh
dysvaltalainen sotilas virkailija.
Valtion talous on kokonaan so
tilashallinnon valvonnan alla ja
kuten äskettäin lehdissä kerrot
tiin on tasavallassa voimaansaatettu sota se nsuuri.
Merkille pantavaa
kaikissa
näissä tapauksissa on, että asian
omainen valtio ei ole menettänyt
itsenäisyyttään nimellisesti. En
tisaikoina suvaitsivat hallitukset
anastaa alueen, jota pitivät tähellisenä asettaa valtansa alai
seksi. Nykyaikainen hallitus ei
menettele näin. Se pitää eduil
leen ja arvolleen sopivampana
toimittaa ryostövoudin tehtäviä
maailman valtiaille
kapitalis
teille.

