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Suurkapitalismin Maailmankontrolli

P O LIIT TISEN  maantieteen m ukaan on täm ä m aapallo jaettu  satoihin eri osiin, 
jo tka  osat ovat tarkasti eroitetut toisistaan poliittisilla rajo illa . Kussakin ra 
joituksessa sanotaan elävän täm än rajoituksen (maan) kansan, jo lla  on oma 

valtionsa, hallituksensa, kuninkaansa, keisarinsa, presidenttinsä, sulttaaninsa j .  n. e. 
lukuunottamatta sellaisia  kansoja, jotka ovat jonkun toisen ‘ 'kansan”  m ääräyksen alai
sina. Mutta m ikäli kansojen todellinen yhteiskuntataloudellinen hallitsem inen on 
kysym yksessä, ei poliittisen maantieteen m ukaan voida siitä saada häm ärääkään kä
sitystä. Tässä m erkityksessä ei m aapallollam m e enää ole kansoja, vaan m äärättyjä  ta
loudellisia ryhm iä, joiden ra jo ja  ei kylläkään  nykyään  voida eroitta a toisistaan siten 
kuin erotetaan poliittisen maantieteen m ukaiset maiden ra ja t, mutta joiden keskus, 
sydän, jo s  niin sanoisimme, on helposti erotettavissa. Täm änlaisia ryhm iä, eli suur- 
kapitaifetisten teollisuus- ja  rahayhtym ien kontrolloimia m aapallon osia voidaan 
erottaa nykyään pääasiassa viisi, jo issa kaikissa kutakin ryhm ää kontrolloiva suur- 
kapitalistien teollisuus- ja  rahayhtym ä m äärää  todellisesti kaiken Sen, m itä -konikin 
ryhmän alueella elävien kansojen yhteiskuntataloudellisiin asioihin tulee.

Piet-s Leaguen toim ittam assa Talous
maantieteessä sattuvasti lausutaan :

T  UURI sam a pyrkim ys yhdiistämi- 
I  se en —  truästiutumiseen —  m ikä 

^  on vallinnut kansallisissa teolli
suuksissa kuluneen neljännesvuosisadan 
ajan, on nyt havaittavissa koko m aailm as
sa, Tällaiset yhdistym iset eivät aina ole 
saaneet muodollista poliittista vahvista
mista, esim. Portugalia ei ole muodollises
ti liitetty Englantiin, m utta kuitenkin k y l
mä tosiasia on, että Portugali on brittiläi
sen maailm anryhm än vasallivalta  —  ja  
niin ovat muutkin maat, jotka ovat riip
puvaisia Englannin hiilestä, pääomasta, 
teollisuustuotteista tai m erikuljetuksesta. 
Voi todella laatia  luettelon tällaisista 'va
salleista', alkaen täysin  m ääritellyistä v a l
litetu ista alueista —  siirtom aista —  ja  
mennen eteenpäin ‘ alusmaihin’, ‘vaikutus
alueisiin’, ‘m anttaalialueisiin ’ , ‘suojelus- 
alueisim’, ja  niin edespäin Vanhoihin ja  
uskollisiin liittolaisiin' tai —  ‘itsenäisiin 
liittotasavaltoihin,' asti. Mutta aikamme 
todellisuutena on täm ä brittiläinen ryhmä, 
eikä joukko erillisiä ‘ itsenäisiä’ yksilöi-
i r .  tt

N äitä täm änlaisia maailman hallitsi jo i

ta ovat paitsi brittiläinen teollisuus- ja  ra- 
hakapitalistien liittoutuma, imyös Am eri
kan, Japan in  ja  Kiinan, Ranskan ja  Euro- 
pan muiden Ranskan kanssa liitossa ole
vien kapitalististen m aiden .pääomayhty- 
mät, sekä viimeisenä ja  heikom pana V e
n ä jä  itä-Europassa ja  A asiassa. J a  lyhy
esti esilletuodaksemme näiden ryhm ien 
tarkoituksen, teemme sen edellä mainitun 
teoksen sanoilla seuraavasti:

“ Kukin näistä ryhm istä pyrkii pääse
mään niin paljon ‘ omillaan toimeentule
vaksi' kuin suinkin m ahdollista, koettele
malla saada joko suorasti tai epäsuorasti 
kontrollinsa a laiseksi:

a) riittävän m äärän kalkkien välttä
mättömimpiä raaka-aineita, kuten hiiltä, 
rautaa, kuparia, Öljyä, kum ia, puuvillaa, 
v iljaa  j .  m. e.

b) m arkkina-alueita tuotteilleen ja  fke- 
hittämätitömiä alueita, jonne raham iehet 
voivat sijo ittaa pääom iaan, ja

c) m aa- ja  vesiteitä, jo ita  tarvitaan  raa
ka-aineiden, ja  valmiiden tuotteiden kul
jettam iseen ja  jakam iseen.

Loppumaton kilpajuoksu
A ivan kuten esim. General Motors ja  

Ford yhtiö k ilpailevat m arkkinoista ja
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K a p ita lis t in e n  tu o ta n to jä r je s te lm ä  lev iää  k a ik k ia lle
raaka-aine lähteistä Yhdysvalloissa, k il
pailevat he yhteenliittyneinä ja  toisten 
Am erikan kapitalistiyhtym ien kanssa liit
toutuneena Am erikan ryhm änä muiden 
maailman valtaryhm ien kanssa. Ameri- 
kalaisten teollisuoiisyhitymien keskinäinen 
kilpailu ei estä, vaan .pikemmin pakottaa 
heidät liittym ään yhteen muita maailman 
teolliöuusyhtymien liittoutumia vastaan 
niistä syistä, jo tka  y llä  ovat mainitut. P ä ä 
omien hu rjasta  ‘keskinäisestä kilpailusta 
.aiheutuvat kansalliset (ja. kansain väliset 
trastiutum at eivät ole vielä kehittyneet 
niin pitkälle, että ne olisivat keskinäistä 
kilpailuaan voineet .poistaa. K ilpailu  on 
kehittänyt keskittym istä, ja  keskittyminen 
muuttanut kilpailun entistä voim akkaam 
maksi j a  1 aa j  em pivaikutuksell iseksi.

V . 19 14  alkanut maailman sota, johon 
siihen mennessä kehittyneiden teollisuus- 
yhtymien keskinäinen 'kilpailu ja  riistoha- 
lu johti, kiihdytti tilannetta entistä vaike
ammaksi sensijaan, että se olisi pulmaa 
ratkaissut. V arsin  mielenkiintoista on lu
kea Scott N earingin katsauksen englanti
laisen taloustieteen erikoistuntija George 
Peelim k irjasta  The Economic Im pact of 
Am erica, jossa  osoitetaan miten sodan 
seurauksena Englanti menetti ylem m yy
tensä m aailm an valtijaan a. Nearingin 
katsauksen mukaan painostaa Peel m ie
liin seuraavat viisi k o h taa :

1 . Velkasopimulksen alaisena sitoutui 
Britannia m aksam aan Yhdysvaltain  kas
saan $180,000,000 vuodessa 62 :n vuoden 
ajan. Vuoteen 1984 :ään  mennessä on 
Britannia maksanut $4,600 miljoonaa pää
velastaan ja  $6,500 miljoonaa korkoa Y h 
dysvalloille.

2. Sodan aikana Yhdysvaltain ulkomaa- 
kauppa kasvoi nopeasti. Se on nyt joh
tavin -maa maailmassa ulkomaisille m ark
kinoille tavaran  lähettämisessä. Britan
nia on toisella tilalla.

3 . Sodan jälkeen  hyväksyttiin Yhdys
valloissa tuontivero, jossa 495 :lle  eri tuo
te! a jill le kohotettiin tuonti veroa niin p a l
jon, että niin paljoa keskim ääräisesti ei 
ole 'korotettu m illoinkaan Yhdysvaltain  
historiassa. Nämä korkeat tullim aksut 
iskivät joihinikinj tärkeim piin tehdastuot- 
teisiin, mitä Britanniasta oli lähetetty Y h 
dysvaltoihin.

4. Yhdysvaltaan kauppalaivaston ton- 
nim äärä oli ennen sotaa, ta i 1900 vain
827.000 tonnia ja  19 14 , eli sodan alkaessa
1.800.000 tonnia, m:utta sodan aikana ja . 
sen jälkeen on se noussut niin huimasti, 
että on nykyään 1 1  mi'1'j. tonnia. Tämä 
kantoisuus on iskenyt vaikean loven brit
tiläisen kauppalaivaston lastiin.

5. Sodan aikana tuli Yhdysvalloista 
maailman finässikeskus. New Yorkiin 
saapuu ja  siellä  ostetaan enemmän uiko-
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m aisia lainabondeja nykyään kuin Lon
toossa.

Tästä Yhdysvaltain  jättiläim aisestä ta
loudellisesta noususta johtuen on Britan
nia havainnut oi evä ns a v alkavassa asem as
sa, jonka Peel kuvailee seuraavasti:

“ Jo s  Y hdysvallat on saanut oikeuden 
seuraavan kahden sukupolven aikana nyl
keä m eiltä satum aisen m äärän rikkaut
tamme vuosittain ja  jos se päättävästi yrit
tää puolueettomilta markkinoilta sulkea 
meidät ulos tuottein emme, jo ista me eläm
me, jo s  se on päättänyt lopettaa tavärain- 
sa kuljettam isen meidän laivoillamme, jos 
se on päättänyt sulkea meidän tavaram m e 
ulos m aastansa ylettöm illä tulleilla ja  jo s 
se on innostunut riistäm ään meiltä finans
sien kultaisen valtikan, silloin

“ Suur-Britannian paikka ja  tärkeys 
maailman taloudessa tullee nousemaan 
suuremmaksi kuin mitä se on koskaan 
menneisyydessä ollut.”

Tähän N earing lisä ä : “ K uinka Britan
nian hallitseva luokka saavuttaa tuon tu
loksen? Sen täytyy  m urskata Amerdka 
kilpailijanaan seuraavansa maailman so
dassa kuten se murskasi Saksan viime so
dassa. T ätä  Britannian hallitseva luokka 
ajattelee. Britannian härkäkoira on itse
päinen. Se ei helpolla päästä maailman 
taloudellisen voiman luuta hampaistaan. 
Se tuskin m illoinkaan tietää, koska se on 
hävinnyt, .koska se . ei todellisuudessa ole 
hävinnyt 300 :n vuoden kuluessa. Tänään 
se k erää  voimiansa eläm änsä taisteluun. 
Silläaikaa taloudellinen taistelu jatkuvasti 
kiihtyy.”

H yökkäys työväestöä vastaan
On sanottu, että maapallomme kapita

listiset jättiläisryhm ät ovat jo  siksi tyyten 
vallanneet täm än pallon pinnan haltuunsa, 
että uusien kapitalististen maiden nouse
minen tai kapitalismin kehittyminen yleen
sä a lkaa olla mahdotonta. Näin eivät 
asiat kuitenkaan ole. Sotia tulee synty
mään, joiden avulla vielä kiihoitetaan ke
hitystä ja  ne ovatkin kapitalism ille vielä 
tänäpäivänä toinen niistä kahdesta kei
nosta, joihin se riistovoibtonsa lisäämiseksi 
joutuu turvautum aan.

Työläisten työtehon lisääminen, palkko

jen  laskeminen ja  yleensä riiston te liois
tani inen luonnollisesti tulevat kapitalis
teille ensimmäiseksi pyrkim ykseksi silloin, 
jcun niiden keskinäinen voimasuhde on 
siksi tasapainoinen, että sitä tietä ei riis
to mahdollisuuksia voida toinen toisensa- ^
kustannuksella laajentaa. J a  tässä yhty
vät kaikki kapitalistiset ryhm ät. E i siksi; 
että joku kapitalisti tai pääoman omista
jaryhm ä niin erikoisesti vaatisi, mutta sik
si, että se on kapitalistisen tuotantojärjes
telmän kehityksen ehto. Kun se  ehto on 
loppuun täytetty, on nykyisen järjeste l
män päivät päättyneet.

Uusien riistomaiden valtauksessa ja  (ke
hittämisessä ei. olla vielä päästy loppuutj. 
N ykyaikainen tiede on todistanut, että se l
laiset kuin esim. troopilliset taudit, jotka 
ovat olleet esteenä m äärättyjen alueiden 
teollisuudelle avautumiselle, ovat voitet
tu ja. Kumi teollisuus esim. saatetaan asi
oiden siihen pisteeseen kehittyessä, koko
naan siirtää troopiUisiin maihin. Samoin 
monet muut tuotannon alat, joiden tuot
tamien tavaroiden raaka-aine saadaan  tä 
m änlaisilta alueilta. Troopililisten aluei
den kansojen riistäminen nykyaikaisilla 
tuotantomenetelmillä on yhtä helppoa, el
lei helpompaa, kuin jo  vakiintuneen kapi
talistisen yhteiskunnan raatajiston. Troo
pp isten  tautien tilalle  voidaan kehittää 
tuhannet teollisuustaudit yhtä ’ helposti 
kuin ne on kehitetty m eidän keskuuteem
me ja  troopillisten alueiden raatajien  kes
kuuteen syntyy myös luokkapyrkim ys, 
järjestyin ispyrkim ys ja. kapitalism in .ku- 
kistamispyrkim ys, kuten .meidänkin kes
kuuteemme. Kapitalism i luo sam at seu
raukset kaikkialla. Mitä nopeampaa sen 
kehitys on, sitä suurempi tarve m eillä työ
läisillä on luokkamme voimien järjestäm i
seen siinä muodossa, että voimme ottaa 
meitä tuotannossa ja  sodissa murhaavilta 
suur- ja  pienryhmiltä omaan haltuumme 
maailman s e n . jokaista k o lk k aa  myöten, 
ei jaotelIäksem me sitä keskenään kam p
paileviin itsenäisiin kansoihin tai naiden 
kansojen voimakkaimmista, kehittyneiden 
maailman valtaryhm ien kontrollialueisiin, 
vaan, tehdä maailmasta yksi alue, jossa 
elää yksi kansa ilman sotia, nälkää ja  yh
teiskunnallisia kärsim yksiä. — '■


