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Sosialismi ja valtio
K i r .  J .  K e i r  H a rd ic

V a lt io  on aina sellainen, jo ks i  maan 
asu kkaat  sen muodostavat. Sen lai
tokset ovat perustetut edistämään ja 
suojelemaan vallitsevan vaikutuksen 
etuja. K un m aakunta-aateli  oli y k 
sinvaltiaana, piti valtio huolta aino
astaan tämän luokan eduista. Kun 
taas kauppa- ja  teollisuusluokka k y l 
lin teh okkaasti  saattoi vaatia  osaa 
hallituksen hoitoon, tasotettiin ja 
mukautettiin tuonta maaloordlen toi
mesta vastoin kauppaluokan tahtoa 
säädettyä lakia. Nyt kun työläisluok- 
ka —  ainakin henkilölukuun nähden
—  on vallitsevana voimana, seuraa 
siitä johdonmukaisesti,  että myöskin 
tämä luokka pyrkii saamaan valtiol
l ista  vaftcu t ust a suojellakseen etu

jansa. Sen mukaan kuin työläisluo- 
kan valtiollinen sivistys kohoaa ja 
työläiset  a lkavat  käsittää valtion to
dellisen tarkotuksen, tulevat he työs
kentelem ään siihen suuntaan, että 
omaisuutta suojelevasta valtiosta 
tehdään elämää turvaava  valtio. Tvö- 
läisluokka a lkaa  yhä  selvemmin kä 
sittää sen perustotuuden, että varalli
suus, tahi ainakin sen omistaminen, 
on voimaa. T ä m ä  on kumoamaton 
tosiseikka. Niin kauan kuin omaisuus
—  sana k ä y tettyn ä  m erkitsem ään 
m aata ja kapitalia  —  on pienen, har
valukuisen luokan käsissä, on kansan 
suuri enemmistö tästä  luokasta riip
puvassa  asemassa. D em okrati  ei sen 
vuoksi voi muuta tehdä kuin pyrkiä 
m uuttam aan näitä omistusmuotoja —  
niihin sisältyvine  valloilleen —  yksi- 
ty isine  valtoineen —  yksity is lu on toi
sista yleisiksi. Millä keinoin tämä 
muutos on toim eenpantava siitä voi
daan olla eri mieltä, mutta sen vält
täm ättöm yydestä  on olemassa vain 
yksi mielipide. Kun maa ja  kapitaali  
tulee kansan yhteiseksi  omaisuudeksi 
poistuvat kaikki nykyään  voimassa 
olevat luokkarajat. Y m m ärry s  ja  äly 
on silloin määräävä ihmisen sijan hä
nen toveriensa  keskuudessa.

Sosialistisesta  taktikasta  on väitet
ty  yhtä  paljon kuin itse sosialismis

ta. L iikkeen alkuaikoina, jolloin ää
nivaltaa oli ainoastaan varallisuutta 
omistavilla  luokilla, työläisluokan ol
lessa k a ikk ea  vaikutusta vailla maan
sa hallituspiireihin, ei sosialisti  voi
nut a jatella  muuta keinoa tarkotus- 
peränsä saavuttam iseksi kuin vallan
kumousta. A ikaisimmat ja  monessa 
suhteessa etevimmät sosialistiset k ir
jailijat selittävät julkisesti, että aseel
linen vallankumous oli heidän sosia
lististen teoriain pääaineksena. He 
k u v i t e l iv a t  mielessään että varak
kaat tulisivat yhä rikkaammiksi ja 
köyhät  yhä köyhemniiksi siihen päi
vään saakka, kunnes työläisluokan 
kurjuus ja  kärsimys kävivät  s ietä
mättömiksi ja  työläiset nousisivat 
hurjassa voim assa taisteluun tuho
takseen sen järjestelm än, jo n k a  sor- 
ronalaisina he o livat olleet. T äm än 
oppisuunnan edustajat, jo issa jotkut 
vielä elävät, eivät pitäneet mahdolli
sena sosialismin vähitellen sulautu
mista kansalliseen elämään. Williaift 
M orris , Englannin näihin asti kiel
täm ättä  etevin sosialismin edustaja, 
puolusti monta vuotta  julkisesti täl
laista äkkinäistä  kapinaan nousua 
vallitsevia luokkia vastaani, vaikka 

hän elämänsä viimeisinä vuosina y h 
tä ju lkisesti  luopui tästä mielipitees
tään. T äm ä oppisuunta piti uudistus- 
toimia työväen  olojen parantamiseksi 
ainoastaan vihollisena yrity kse n ä  
houkutella  työlä isten  huomiota pois 
sosialismista ja  saada heitä edelleen 
tyyty m ä än  palkkaorjan  kohtaloon. 
A ntaa  sosialistisen haavan vuotaa 
verta, opettivat he, jo tta  se kaikessa 
kaam eudessaan selvästi näkyisi kan
salle. Mitä kurjem pia työläisten  otot 
olisivat, sitä pikemmin puhkeaisi va l
lankumous. T äm än  taktiikan  eli me
nettelyn puolustamisista ovat sosia- 
litiset johtajat  sittemmin jo k a  perus
tuslaillisessa valtiossa  sittemmin luo
puneet. Saksassa  on valtio ryh tyn yt  
sosialistisiin uudistuksiin suurem
massa määrässä kuin missään muus
sa maassa Europassa, ja  Saksassa on
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sosialismi enemmän kuin muualla k e 
h ittynyt  ja  edistynyt. Sen jälkeen on 
R anska  se valtio, jo ssa  molemmissa 
suhteissa on pitemmälle  ennätetty .  
Englann issa  ä lyk äs  hyvinvoipa kä 
sityöläinen on sosialismin harras  
kan natta ja  ja  kö yhalistökortte lin  ää
niä sosialistinen ehdokas eniten p el
kää. Jotta  kansan ty y ty m ä ttö m y y s  
vaikuttaisi,  sanoo T ho ro ld  R ogers , tu
lee tämän kansan olla  hyvinvoipaa, 
sillä kun kurjuus nousee kapinaan, 
ly ö  se sokeasti ympärilleen ja  tuka- 
hutetaan tavallisesti. Uudenaikainen 
sosialisti  väittää, että kö y h y y d e n  ja  
kaiken liiallisen työn rasittama, hei
kontunut ja  hermostunut kansa pal
jon helpommin vajoo sieluttomaksi 
orjakansaksi kuin että  se kapinoitsi- 
si kohtaloansa vastaan. K o kem us on 
myöskin osottanut, e ttä  mitä enem
män työläisen elinehdot paranevat ja  
hänen ym m ärryksensä kehittyy, sitä 
enemmän kasvaa hänessä t y y t y m ä t 
töm yys ja  halu saada olonsa y h ä  pa
remmalle kannalle. T äm ä on sopu
soinnussa kaiken sen kanssa, mitä me 
tiedämme kehityksen laista ja  y hden 
mukaisuudesta kaikilla aloilla. Sitä  
paitsi on tunnettu asia että jonkun 
aatteen kehitys aikaa  m yöden alkaa 
vaikuttaa niihin, joiden edut tämän 
aatteen edistymisen kautta  jou tu va t  
vaaranalaiseksi. K u v a av an  esim er
kin tästä  antaa meille m aaloordeja  
vastaan toimeenpantu agitatsiooni 
Irlannissa. M onta  sukupolvea olivat 
nämä aatelisherrat, maanomistajat 
käyneet  säälimätöntä sotaa kansaa 
vastaan. Niin huonoksi kävi talon- 
poikaisväestön asema, että valtion 
lopulta täytyi  astua väliin estääkseen 
kansan täydellistä  tuhoamista. Oikeu
denmukainen verotus, kiinteä arenti- 
a ika ja korvaus tehdyistä  parannuk
sista antoi Irlannin talonpoikaisväes- 
tölle  uutta toivoa, ja  sitä myöten 
kuin heidän toivonsa kasvoi, kasvoi 
myös heidän voimansa, kunnes maa- 
aateli  tämän vuosisadan alussa ju lki
sesti myönsi, ettei molemminpuolista 
kontrollia  enää voitu ylläpitää, ja  
kaikki sen harrastus kohdistui vain 
siihen, että  taistelu lopetettaisiin täl
le aatelille  niin edullisilla ehdoilla 
kuin mahdollista. Samalla  tavalla  tu
levat luultavasti  yksityisteollisuudet

siirtymään valtion huostaan as tee t- 
tain tapahtuvan rauhallisen luovutuk
sen kautta. On jo  huom attavissa k e 
hitystä  tähän suuntaan. E nglannissa 
nousee jo sen omaisuuden arvo, jo ka  
on valtion valvonnan alaisena, yli  vii
dentoista  miljoonan punnan ja  sum
ma kohoaa vuosittain. Jos tätä  ke
hitystä  jatkuu, tulee vastaisuudessa 
kaikki teollisuus joutumaan yleisen 
valvonnan alaiseksi ja  valtiososialis
mi on täten tarkotusperänsä saavut
tanut.

T äm än tosiseikan tunnustaminen 
on ko k on aan  muuttanut sosialistisen 
taktiikan. Heti kun jo u ko t  tulivat 
äänivaltaisiksi, on havaittu, että  vaa
liuurna on paljon tehokkaam pi kuin 
katusulku. Jonkun uudistuksen suu
ri kannattajaenem m istö va iku tta a  jo  
sinänsä psykologisesti lainlaatijoihin 
ja niin pian kuin sosialismi tulee ylei
sesti tunnustetuksi ja  jo  sitä ennen
kin, kun ajatteli jat  myöntävät, että 
sosialismi on ainoa pelastuskeino, 
jo n k a  k autta  sivistys voidaan r ikkau
den ja kurjuuden tuhoavasta va iku
tuksesta  kohottaa, on esiintyvä suu
ria valtiomiehiä, jo tk a  rohkeasti kan 
san puolta pitävät sen taistelussa 
teollisuudellisen vapauden saavutta
miseksi.

K a k si  eri vaikutusta on johtam assa  
ä lykkääm p ää keskiluokkaa sosialis
miin. Liikarasitus liikkeiden johdos
ta vaatii  niin suurta voimain ponnis
tusta, e ttä  tällä alalla toimivat hen
kilöt tuskin ovat tilaisuudessa kehit
täm ään taipumuksiaan muuta kuin 
erikoisalallaan. T ä tä  vastaan aletaan 
jo  nousta taisteluun nykyisessä  sosia- 
lisessa elämässämme. Mitä h y ö ty ä  
on siitä, sanovat nämä pulpettien or
jat,  e ttä  tuhlaamme suurimman osan 
elämäämme voittaaksem m e p ä te v y y 
den. jo n k a  saavutettuam me olemme 
m enettäneet kaiken elämänilon ja  
-halun. T älla isia  miehiä ja  naisia vie
hättää  sosialismi aivan ihm eteltäväs
sä määrässä. T o iset  taas s iirtyvät 
sosialismiin vakaum uksesta  ja inhi
millisistä vaikutteista. H e luopuvat 
itsekkäistä  pyyteistään ja p itävät 
heimolaisuutta ja  toveruutta  lähi- 
mäistensä kanssa kallisarvoisempana 
kuin osakkeitten sa  korkoluetteloita. 
M yöskin nämä yhä laajenevat rivit
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taistelevat rohkeasti sosialistisen 
tarkoitusperän saavuttamiseksi. Kun 
sosialistinen aate laajemmalle leviää 
tähän luokkaan kuuluvien henkilöi
den keskuudessa, varsinkin jo  heidän 
opintoaikanaan, voi siltä taholta  odot
taa runsasta satoa.

M utta  pääasiassa tulee ty ö v ä e n 
luokan itse työskennellä  aikaansaa- 
dakseen tuotantojärjeste lm än muu
tosta  ja  tuotantovälineiden saatta
mista valtion huostaan. T äm ä  työs
kentely  on tärkeä työläisluokan suu
reen lukumäärään nähden ja  myös 
sen takia, että sosialismin pääm äärää 
ei milloinkaan saavuteta, ellei tämä 
luokka itse ota  osaa pyrintöön, joka  
sanan täydessä m erkityksessä  on ty ö 
väestön oma asia. Jos taistelu jo h 
taa voittoon, ovat työläiset sen itse 
s a a v u t ta n e e t ; ellei voittoa saavutet
taisi ja  länsimainen sivistyksem m e 

jatkaisi  haparoivaa  kulkuaan eteen
päin sosialististen p yrintöjen  kado 
tessa suhteen yöhön, olisi syy  ty ö 
läisten, jo lla  ei ole ollut riittävästi 
rohkeutta  ja  ä lyä  saadakseen oman 
e lin kysym yksen sa  onnelliseen ra tka i
suun.

Näihin asti ovat työlä iset  ty y ty n ee t  
pieniin uu distu ksiin ; n yk y ä ä n  he jo  
huom aavat, että yksityisom aisuus on 
se vihollinen, jota  vastaan  heidän tu
lee taistella. O m aisuuskysym ys on 
se r i i takysym ys, jo k a  on tuottamai- 
sillaan poliittisen kahtiajaon va lt io s
sa. Y h ä  selvemm äksi k ä y  työläiselle, 
että hän on p ysyvä h yljätyn  ja  avut
tom an palvelijan asem assa siksi kun
nes hän pääsee niiden koneiden her
raksi, jo ita  hän hoitaa, ja  sen maan 
omistajaksi, jo ta  hän kyntää.

M itkä  m erkit  v iit taavat  sitten sii
hen, että ty ö lä is luo kka  kykenisi 
näytte lem ään  pääosaa kehityksen 
n äyttäm öllä  ja a ikaansaam aan oike
ampaa y h te isk u n ta jär je stystä ?  Sii
hen v i it ta av at  monet ja  suuret mer
kit. V ie lä  kerran  ovat työläisten vais
tot osoittautuneet varmemmiksi kuin 
viisaimmat teoreettiset  päätelmät. 
Kun esim. Ranskasta  tähtösin oleva 
individualismi voitti  puolelleen radi- 
ka listi e n kansantaloudentutkijain  ja  
filosofien kannatuksen Englannissa, 
uskoivat työläiset sokeasti kaikkea, 
mitä heille uskoteltiin. Individualis

milla ym m ärrettiin  ihmisen täydellis
tä vapautta  m yydä työnsä ehdoilla, 
joista  hän omien persoonallisten etu
jensa mukaan saa päättää, ja  nuo vii
saat miehet selittivät työläisille, että 
kaikki, mikä jollakin tavoin rajotti  
tätä  vapautta, oli vahingollista. K o 
ko sen ajan kuluessa, jolloin tätä op
pia heille  saarnattiin, rakensivat työ
läiset, vä littäm ättä  yleisestä mielipi
teestä ja  la in säädöksistä, ammatti- 
yhdistysjärjestö jään , ja  niiden avulla 
saattoivat  he työskennellä  henkilöl
lisen toiminnan ehkäisemiseksi ja  ka- 
pitalin sortoa  vastaan, kun heitä tä
män kautta  koetettiin  pakottaa ty y 
tymään liian ahdistaviin elämänehtoi
hin. Y l i  kolme neljännesvuosisataa 
kesti epätasaista  taistelua ammatti
yhdistyksien  laillisesta tunnustami
sesta ja  yhdistysoikeudesta  äänival
taa puuttuvan työläisen välillä toi
selta puolen ja  väkivalta isen  lain
käytön ja  yleisen mielipiteen välillä 
toiselta  puolen. T y ölä iset  voittivat, 
kuitenkin vasta senjälkeen kun olivat 
saavuttaneet  äänioikeuden suurem
missa kaupungeissa.

E n gla n n issa  l ö y ty y  n yk yää n  2J4 
m iljoonaa jä r je s te tty ä  am m attiyhdis
tystä  keskenäistä  apua ja  tukem ista  
varten. A ivan  kuin pienet liikkeet 
ovat sulautumaisillaan suuriin yhtiö i
hin, o vat  erityiset y hdistykset  y h ty 
neet liittoon ja  nämä jälleen koko 
m aata käsittäviin  järjestöihin. L aa ja 
kantoinen osuusliike ja apukassat sai
raita  ja  vanhuksia varten ovat edel
leen todisteita  työläisluokan solida- 
r iteettitunteesta. V oidaan  huomaut
taa, ja  tavallaan  syystäkin, ettei mi
kään ja lo  altruistinen ihanne ole näi
den liikkeiden perustuksena ja  että  
ne pääasiallisesti ovat vain suojelus- 
keinoja  mahdollisuuksien varalta. 
T äm ä ei kuitenkaan mitään asiaan 
vaikuta. Kum oam attom ana p y sy y  se 
tosiseikka, että työläisluokassa  yhä  
enemmän esiintyy yhteenkuuluvai
suuden tunnetta ja  oman minän syr
jäyttäm istä , kun yhteishyvä  on k y 
sym yksessä . Kansa, jo ka  kerran on 
joutunut näin p itk i l le ,  on omaava 
taitoa mennä vielä pitemmällekin ai
na sen mukaan kuin sen katsan to
kan ta  laajenee, sen käsitys s yven tyy  
ja  tilaisuus vaatii.
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Kaikilla  tahoilla voimme huom ata 
karttuvaa  itseluottamusta ,  työväen  
liikkeessä ja  l isääntyvää vakavu utta  
sen toiminnassa. Se  on luonteeltaan 
jo  melkein kauttaa ltaan  sosialistinen 
ja  k e h it ty y  a ikaa  m yöten yhä  enem
män tähän suuntaan. M y ö tä  synty
neen vaiston kautta  olemme kaikki 
pohjaltamme kommunisteja, ja  siinä 
tapauksessa, että  e r is tetty  minä pää
see ylivaltaan  joksikin  aikaa, johtaa  
se niin pelottavaan tulokseen, että  
erehdys kyllä  pian ko k o  surkeudes
saan ilmenee ja me alamme uudelleen 
etsiä tietä, joka  vo i  m eidät jo h ta a  
altruismiin. Y l i  kokonaisen vuosi

s a d a n  on itsekkäisyyden evankeliumi 
ollut ihmisten, jo hto tähten ä  ja  tänä 
aikana on haparoiden kuljettu epäta
saista tietä, kunnes on jouduttu poh
jatto m a n  kuilun partaalle, jo s t a  ei 
enää lö y d y  palaamisen mahdollisuut
ta jos y lim en oa  yritetään. K ö y h y y s ,  
ruumiillinen heikkous ja  m ielettö
m yys ovat tuskia, jo ita  ei mikään 
kansa voi kärsiä  tuhoutumatta. Nämä 
kolme onnettom uutta  o v a t  vapaan 
kilpailun suoranaisia  seurauksia, ja  
sosialismin ensimäinen ja  pakottavin  
valtiollinen teh tävä  on juurineen kis
koa m aasta  se puu, jo k a  tuottaa  näin 
kuolettavia  hedelmiä.


