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LÄKSY XXII

Sosialistien päämäärät ja menettely' 
tavat.

Sosialistinen ihanne. —  T a is te l le s
saan etujensa puolustamiseksi ja  edis
täm iseksi  kapitalistisen järjestelm än 
sisällä, proletariaatti  kehittää  laajem 
pia pyrkim yksiä  —  pyrkien  täydelli
sesti vapauttam aan itsensä kukista
malla kapitalismin ja  järjestäm ällä  
yhteiskunnan uusille perusteille. Y h 
teiskunnallisen uudelleen jär jestäm i
sen luonne, johon proletariaatti  p y r
kii, voidaan selittää muutamilla sa
noilla —  yhteiskunnallisesti perustet
tujen, yhteiskunnallisesti kä y te t ty je n  
ja  yhteiskunnallisesti  tarpeellisien 
tuotantovälineiden kollektiivinen
omistus ja kansanvalta inen hallinto. 
T äm än  tunnustaminen ainoana kei
nona ty öväen luokalle  pelastua ka p i
talistisesta riistosta seuraa Joogi lii - 
sesti kahden tosiasian tunnustam ista: 
Ensiksi, koska  yksilöllinen orjuus on 
poistettu (askel, jonka kapitalismi it
se on suorittanut) niin työläisten 
riisto lepää yksinom aan sillä seikal
la, että toiset omistavat ne välineet, 
jo ita  työläisten on käytettävä  teh- 
däksensä työtä  ja e lääkseen; to isek
si, että välineiden kä yttö ä  ja  om istus
ta ei voida yhdistää yhteen ja samaan 
henkilöön yksilöllisellä pohjalla, h e it
tämättä syrjään  niitä etuja, jo tk a  ka 
pitalistinen suurtuotanto on esille 
loihtinut.

Me tulemme huomaamaan, että so 
sialistinen ihanne ei ole vastakkainen 
y ks ity iso m istukse lle  yleisesti,  mutta 
ainoastaan sellaiselle yksityise lle  
omistukselle, j o k a  antaa  yhdelle ihmi
selle vallan toisen ihmisen elämän yli. 
Se ei vastusta  kulutusesineiden y k s i
löllistä om istam ista  eikä edes y k s i 
tyisesti  om istettuja  tuotannon vä li
neitä.

On melkein arvoton ta  meille jä r -  
keillä tulevan yhteiskunnan y k s ity is 
kohdista —  kuinka hallitusmiehet v a 
litaan, kuinka tuotteet jaetaan, kuin

ka työläisiä  hankitaan riittävässä 
m äärässä  kunkin teollisuuden alalle 
j. n. e. N äm ä k y s y m y k s e t  voidaan 
ratkaista  vasta  sitte  kun p eru sk y sy 
m yksissä  on voitettu. M e voimme a i
van turvallisesti jä t tä ä  niiden ra tka i
sun siksi kunnes niiden ratkaisuaika 
tulee, luottaen, että  sitte  kun ihmiset 
kollektivisesti  ovat tulleet oman elä
mänsä herroiksi  heillä ei tule olemaan 
minkäänlaista  syitä  esiintyä tyrann ei
na itseään kohtaan.

Sosialistinen politiikka. —  Kun me 
sanomme, että sosialismi on v ä lt tä 
m ättöm yyden  pakolla  tuleva, me em 
me tarko ita  sitä, että se tulee v a ik 
kei kukaan työskentelis i  sen eteen.. 
M e tarkoitam m e, että kapitalistiset 
o losuhteet tulevat lopulta p ak otta 
maan voim akkaan ja  lopulta vastusta
m attom an työväenluokan pyrkimään 
tämän ihanteen toteuttamiseen.

N ykyin en  jär jestelm ä p y s y y  voi
massa kaikissa  perusmuodoissaan, 
kuinka paljon sitä muovailtaneekin 
yksityiskohdissaan, niin kauan kuin 
valta  p y s y y  siitä h yö tyä  nauttivien 
kansaluokkien  käsissä. Se muuttuu 
vasta sitte  kun kyllin voimakas aines 
tietoisesti kan nattaa  sen muuttamis
ta. Sosialistisen yhteiskunnan tule
minen riippuu proletariatin  voitosta  
taistelustaan vallatta. Tässä  on aivan 
kaikkiin  sosialistista politiikkaa kos
keviin kysym yksiin. Meidän perus
sääntönäm m e t ä y t y y  olla seurata sel
laisia m enette lytapoja , jotka pyrkivät 
voimistuttamaan proletariaattia tais
teluttaan porvariston kantta. Joitain 
tarkem m in m äärite lty jä  tämän kans
sa sopusoinnussa olevia periaatteita  
on tullut k ä y tän tö ö n  sosialistien saa 
mien kokem uksien  kautta kahden su
kupolven ajalla.

Liike, jo n k a  pääm ääränä on y llä
pitää hallitseva luokka tai saattaa 
uusi lu o kk a  jo llakin  .hetkellä vallassa 
olevan luokan tilalle, voi huomata 
etujensa m ukaiseksi m yöntää politil-
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liset oikeudet osalle kansasta ja  ty ö s 
kennellä sellaisen järjestön  kautta, 
jota  hallitaan ylhäältä  päin. Sosialis
tisen liikkeen, koska  sen tarkoitus on 
hävittää  luokkavalta , on kokonaan 
päinvastoin ei ainoastaan p yrittävä  
valtiollisten laitosten kansanvalta!*- 
tuttamiseen, mutta sen myös on n ou
datettava  kansanvaltaa  omissa riveis
sään. Kansanvalta  ei merkitse sitä, 
että kullakin on oikeus tehdä kuten 
haluttaa. Se m erkitsee sitä että ka i
killa on oikeus lausua mielipiteensä 
vapaasti ja  yhtäläinen sananvalta  
päätösten teossa samoin kuin jo k a i
sella on velvollisuus toimia tehtyjen  
päätösten voimaan saattamiseksi.

Sosialistisen l iikkeen vä lttäm ättö 
m yyden pakosta  on o ltava  kan sain 
välistä muotonsa ja  henkensä puoles
ta ja  sen t ä y t y y  taistella  militarismia 
ja jingoism ia vastaan. Täm ä ajatus 
ei perustu pelkille tunteille. Sen ai
neellinen perustus on siinä tosiasias
sa, että teollisuus ja  kauppa ovat 
kansainvälisiä luonteeltaan; että 
kaikkiin rotuihin ja  heimoihin kuulu
via työläisiä  työsken telee  sekaisin 
kaikissa maissa ja  kärsivät kaikkialla  
melkein yhtäläisen' riiston a laisina; 
että he kilpailevat toistensa kanssa 
suorasti tai epäsuorasti, niin että j o 
kainen muutos parempaan tai huo
nompaan päin yhdessä maassa a i
kaan saa samallaisia seurauksia t y ö 
läisille muissa maailman osissa; että 
sota ja  sotaan valmistautuminen h y ö 
dyttävät vain vissejä omistajaryhmiä, 
kun se taas hajoittaa ja  heikontaa 
köyhälistöä  ja  kääntää heidän huomi
onsa pois yhteiskunnallis ista  k y sy 
myksistä.

Tämän liikkeen t ä y ty y  olla a vo i
mesti vallankumouksellista  —  sts. se 
ei saa unohtaa eikä salata lopullista 
päämääräänsä. Sen täy ty y  pitää pää
määrä aina silinäinsä edessä, t ietääk- 
sensä, että jo sk o  jokainen suunnitel
tu toimenpide lähentää sitä p ääm ää
räänsä eli ei. Sen tä y t y y  ju listaa  pää
määränsä, koska uudet tulokkaat, jo t 
ka on saatu petoksella, jo ko  luopuvat 
liikkeestä tultuaan käsittäm ään sen 
todellisen luonteen, tai, siinä p y sy 
mällä, häiritsevät sen edistystä tai 
kääntävät sen o ikealta  uraltaan. On 
pidettävä mielessä, että liikkeen va l
lankumoukselliseen luonteeseen ei 
kuulu röyhkeästi  loukata vallitsevia 
käsityksiä  tai ennakkoluuloja eikä 
väkivaltaisten ja  laittomien m enette
lytapojen esittäminen, vaan siihen 
kuuluu ajatuksella  ja kärsiväll isyydel

lä työskentelem inen proletariatin lo
pullisen voiton saamiseksi. On o le 
massa “ leikki”-vallankumoukselli
suutta, jo k a  unohtaa sen seikan, että  
se joka on kapitalismivastaista  vo i  ai
van  samalla tavalla  olla sosialismi- 
vasta is tak in  ja  jo k a  pyrkii  häm m en
täm ään mielen ja  hävittäm ään köyhä- 
listöj o ukkojen kurin.

Sosialistisen liikkeen t ä y t y y  olla 
kä ytän nöllistä  —  se on, sen t ä y t y y  
k äydä  käsiksi  päivän kysymyksiin,, 
erikoisesti niihin, jotka  suoranaisesti 
koskevat  työväenluokkaa. Sikäli kuin 
se ei ole va stak ka is ta  liikkeen va llan 
kumouksell isille  periaatteille, se on. 
sen _ tarpeellinen lisäke. Y h te iskun 
nallinen vallankumous ei ole toimen
pide, jo k a  suoritetaan joskus tulevai
suudessa; se on taistelua, jota  nyt 
taistellaan. Pääm äärä ja keinot ovat 
yhtä  tä rk e itä ;  kummallakaan ei o le  
mitään m e rkitystä  ilman toista. L i ik 
keen sisällä olevat äärim äisyydet, j o t 
ka ka n ta va t  opportunistien ja i inhosi- 
bilistien nimiä, jo ita  he  antavat  toi
silleen, o vat  yhtäläisesti väärässä j ä t 
täessään täm än seikan huom ioonotta
matta. Josko me "kasvam m e” sosia
lismiin uudistussarjan kautta, tai jo s
ko luokkavastakohdat k ä rj istyvät  
siksi kunnes ratkaiseva taistelu lopet
taa sen, on teoreettinen k y s y m y s ,  
jo sta  paljon keskustellaan sosialisti
en keskuudessa. Yleisemmin tuetaan 
viimeistä katsomusta, jo ka  on selos
tettu aikaisemmassa läksyssä. M u t
ta vaikka h yväk sytään kin  tällainen 
katsomus, niin tosiasiana pysyy, että 
sosialistipuolue, käyttäm ällä  suuren 
osan voimastaan sellaisten k y s y m y s 
ten eteen, kuin on työpäivän pituus, 
tehtaiden terveellisinä pitäminen, 

sairaus-, tapaturma-, ty öttö m y y s-  ja  
vanhuusvakuutus, lasten työn ra jo it
taminen, työläisten  asunto-olojen pa
rantaminen, yleinen terveys, kan san 
valistus, yhteiskunnallisen om istuk
sen laajentam inen, valtiollisen kan 
sanvallan ja  järjestym isoikeuden k ä y 
täntöön saaminen, edistää vallanku
m ouksellista  päämääräänsä, koska  
tällaiset uudistukset, silloin kun n e  
on voitettu  järjestelm ällisessä luok
kataistelussa, l isäävät proletariatin 

ruumiillisia ja  henkisiä  voimia, innos
tav at  sitä itseluottamuksella, lujitta
vat sen solidarisuutta ja  antavat sille 
kokem usta  kuriin totutetussa toimin
nassa.

T ais te lu a  on käytävä y h tä  aikaa 
valtiollisella  ja  taloudellisella taiste
lukentällä. Kokemus on osottanut,
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että  puhdas ja  pelkkä ammattiunio- 
nismi ja  pelkkä parlanienttaarincn 
to im im a  ovat melkein yhtä  teh otto 
m ia; kumpikaan ei voi keh it tyä  ttor- 
maalisesti ja  k ä y t tä ä  ko k o  voim aan
sa toisen avutta. Joissakin maissa 
yksi ja  sama jär jestö  kä y  kumpaakin 
taistelua, mutta näyttää  paremmalta, 
että puolue ja  uriiot om aavat eri j ä r 
jestöt ,  niin että viimeksimainitut vo i
vat ottaa  piiriinsä kaikki työläiset 
kullakin ammatti- ja  työalalla  ka tso 
matta mihin puolueeseen he kuuluvat 
ja  ensiksi mainittu voi ottaa  rivei- 
hinsä kaikki henkilöt, jo tk a  h y v ä k s y 
vät  puolueen periaatteet, tehköötpä 
he sitten mitä työtä tahansa. P u o lu 
een ja  tmioiden jäsenet tulevat näin- 
muodoin olemaan sekaisin ja  kum pi
kin jär jestö  voi täyttää  erikoisia te h 
täviään, neuvotellen toistensa kanssa 
ja-auttaen toinen toistaan aina silloin 
kun se on tarpeellista. Ja kolmas toi
minnan haara, työläisten osuustoi
minta, on viimeisten vuosien ajalla 
kehittynyt laajassa määrässä Euro- 
passa ja  se on arvokas apujärjestö 
näille kahdelle.

Liikkeen kasvatuksellista  puolta ei 
saa koskaan laiminlyödä. T äm ä on 
ylitä  tärkeä kilin puolueen kansan
valtaisuuskin. T ietäm ätön jäsenistö 
on aina johtajiensa  armoilla huoli
matta siitä minkälainen koneisto  suo
ranaista valintaa, y le isää n esty st ä ja 
takaisin kutsua varten järjestö llä  lie
neekin. Ja kaikkein vaarallisemmat 
harhaanjohtavat ovat ne, jo tk a  kehu
vat sen tietäm ättöm yyttä , käyttävät  
edukseen sen ennakkoluuloja ja ä ä 
n ekkäästi  väittävät ei p yrkivänsä 
johtajiksi.  Puolueen tä y ty y  olla v a 
listaja samalla tavalla  puolueen ulko
puolella olevaa  y leisöä kuin omaa 
jäsenistöäänkin  kohtaan. Puolueena 
sen tä y t y y  pyrkiä saamaan ääniä ja  
ehdokkaitaan valituksi. V aalim enes
tyksien tärkeyden väheksyminen on 
naurettavaa. U u t ta  sen on saatava 
ääniä »»a ma 11 a  äänestäjät va ku u te
tuiksi asiansa oikeudellisuudesta tai 
muussa tapauksessa sen saamat vo i
tot  kääntyvät  häviöiksi. Miehet, 
jo tk a  eivät ymmärrä sen puolueen p o
litiikkaa, jota  he tukevat äänestys-  
uurnalla. eivät voi tukea valitsem i
aan virkailijoita. Ennenaikainen 
voitto  voi olla pahempi kuin se joka  
oti liiaksi viivähtänyt. Sosialistisen 
lii! keen tehtävä on niin vakava, että 
se vaatii  toteutuaksensa koko prole- 
tariatiita  laajaa ja syvällistä  valis
tusta.

Yhteiskunnallinen vallankumous 
voidaan käsitettävästi suorittaa vä- 
kiva-taisitta ja laittom itta  keinoitta. 
Missä määrin se saadaan siten suori
tetuksi  riippuu suuressa määrässä 
määrässä  vanhoillisten ainesten me
nettelytavoista  tuntiessaan vallan lui
suman pois käsistään. Sosialistinen 
liike mieluummin kä y ttä ä  rauhallisia 
ja  laillisia m enetelytapoja  ja luottaa 
niihin kaikkialla  missä se on mahdol
lista. Tällainen kanta ei johdu yksin
omaan kunnioituksesta lakia ja vas
tenm ielisyydestä  raakaa voimaa koh
taan ; on olemassa painokkaam pia
kin syitä. Menneiden aikojen vallan
kumouksissa voitiin onnistua siten, 
että kansan toimelias vähemmistö 
väkivaltaisesti kukisti vanhat la itok
set. Näissä vallankumouksissa enem
mistön hallitsijat vain vaihtuivat. 
Meidän vallankumouksemme ei voi 
olla tällainen. Sosialistinen yhteis
kunta ei saa levätä suuren enemmis
tön passiivisella suostumuksella, vaan 
sen t ä y t y y  perustua sen aktiiviseen 
hyväksym iseen. Sellaista  h y v ä k sy m is 
tä ei voiteta väkivallalla. V ähem m is
tön y r i ty s  perustaa sosialismi vä k i
vallalla vieroittaisi vain ne joiden 
kannatus sille on tarpeellinen. T ä 
män lisäksi sotilaallisen vallan pää
paino on melkein varmasti kapita lis
min puolella siihen asti kuin enem
mistö haluaa muutosta; siksi onkin 
hallitsevan luokan taholta edullista 
saada aikaan väkivaltainen taistelit 
silloin kun se vielä on edullisessa ase
massa. T un nesyyt,  teoria ja  koke
mus tukevat sitä mielipidettä, että 
aj itteiim m epa me mitä tahansa m ah
dollisuudesta saavuttaa lopullinen 
ratkaisu fyysillisellä  voimalla, liik
keen on a setettav a  toivonsa kanaan 
enem m istön puolellensa kääntäm i
seen; sen on katsottava  aseellisen 
voiman k ä y t tö ä  suotavana vain siinä 
tapauksessa  kuin sen on p uolustetta
va aatteenlevity  soikeuttaan, siihen 
asti kuin se on tarpeellista käyttää  
enemmistön tahdon voimaanpanemi
sessa.

L u ok k a  vallan päättyminen. —  L au 
sunto, että proletariatin voitto mer
kitsee luokkajaon, lu o k k a v a l la n ' ja
luokkataistelun päättymistä ei ole a i
noastaan pelkkä hurskas toivomus, 
mutta se on tieteellinen ennustus. 
Meidän aikoihimme asti luokkaval
lan olemassaolon on oikeuttanut se 
seikka, että luokkayhteiskunnat ovat 
olleet taloudellisesti tehokkaampia 
kuin luokattom at, koska vain har
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voilla ihmisillä on voinut olla vapaa
si kaa ja sivistystä, joka teki heidät 
kykeneviksi johtam aan asioita, han k
kimaan uusia tietoja. M utta  tiede on 
vihdoinkin tehnyt ihmisen luonnon 
herraksi. Keksinn öt ovat niin lisän
neet hänen tu o tan to kykyää n , että  ta 
sapuolisten tuotteiden jaon vallites
sa, kenenkään ei tarvitse  olla liiaksi 
rasitettu työltä  ja  kaikki voivat naut
tia riittävästä vapaa-ajasta  ja olla  o- 
sallisina kulttuurista, korkeammasta 
kuin mitä menneisyyden tai n y k y is y y 
den hallitsevat luokat omasivat. T u o 
tanto on tullut yhteiskunnalliseksi 
teiltä vaksi ja kan sajoukot ovat lopul
takin tulleet kykeneviksi  kansanval-

taisesti johtam aan sitä yhteiseksi  h y 
väksi. Valta-taistelussa heidän k y 
kene vä isyytensä  toteutuu. Kuten y h 
den ihmisen omistus-oikeus toisen 
ruumiiseen ja hänen työvoim aansa on 
poistettu, siten nytkin yhden ihmi
sen omistusoikeus toisen tilaisuuteen 
kä y ttä ä  työvoim aansa p yyhkäistään 
syrjään. K a ikki tulevat yhteisiksi 
omistajiksi ja  työtovereiksi. V a p a u t
taessaan itsensä porvariston vallasta,, 
yhteiskunta  täten vapauttaa  itsensä 
sokeiden taloudellisten voimien va l
lanalaisuudesta. Uusi luku historias
sa aukenee, jossa ihmiskunta t ieto i
sesti muodostaa ympäristönsä ja  jo h 
taa  omaa edistystään.
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