
4 T I E  V A P A U T E E N

Brittiläinen Imperialismi
T EO LLINEN pula Englannissa on kehittym ässä huippuunsa, kirjoitetaan erään 

suurkaupungin päivälehden ulkom aaosastolla. Tuossa lauseessa ei ole vähin
täkään tilaa  epäilylle. Jokainen suurempi päivälehti ja  ju lkaisu  Yhdysvalloissa 

on viimeaikoina yhä enemmän joutunut lainaam aan huomiota tuolle merentakaiselle 
maailman vallalle  ja  sen sisäiselle kehitykselle. M aailm anvaltana Englanti ja  sen 
liitto la isryhmät todellakin ovat jättiläism äisenä puntarina osoittamassa sitä äärim 
mäisen vakavaa tilannetta, johon koko kapitalistinen maailma on jälkeen maailma
sodan kulkeutunut. Uuden sodan pilvet le ija ilevat suurkapitalististen maiden tai
vaalla  entistä uhkaavampina. Sellaiset ra  uhan esitykset, joita m. m. Yhdysvaltain 
puolelta Mr. K ellogg on äskettäin esittänyt, ovat vain todisteita uhkaavasta tilantees
ta. Yhdysvaltain edullinen asema edellyttää rauhan tarjoam ista niillä ehdoilla, jo i
ta se tarjoaa. Voimme yhtyä erään opettajan kuvaukseen, että Yhdysvallat on kuin 
sellainen mies, joka on voittanut toiset asestetut miehet, saanut heidän rahansa ja  
aseensa ja  nyt esittää voitetuille rauhaa ja  aseistariisumista. Englannin tilanne kui
tenkin osoittaa, että mitään todellista aikom ustakaan ei voi kapitalistisessa maailmas
sa olla rauhan takaamiseksi. Kysym yksessä ei nimittäin ole sen vähempää kuin Eng
lannin asema maailmanvaltana, jatkuuko sitä edelleen vai täytyykö sen pirstoutua ja  
menettää se m ahtava asema, jonka se saavutti jo  kuudennellatoista vuosisadalla, ja  
joka va lta  perustui sen edulliseen asem aan Atlannin rannikolla koko nousevan Eu
ro pan edessä olevana (valtameriväyliä hyväkseen käyttävänä valtana.

KO RKEIM M ILLEEN  nousi Englannin 
maailmanvalta yhdeksännellätoista 
vuosisadalla. Luonnonrikkauksia 

oli helppo riistää, valtam eriväylät olivat 
sen kontrollin alaisina ja  valtakunta laa je
ni suoranaisesti kaikkialle maapallon pin
nalla. Tällä kertaa on Englannilla va'i- 
lanalaisia alusmaita ja  itsehallinnollisia 
alusmaita kaikkialla. Sellaisia ovat Cana
da, A m erikassa; Australia, etelä-Afrika, 
Uusi Seelanti ja  Nevvfoundland, jotka ovat 
itsehallinnollisia ja  osaksi kehittäneet jo 
oman kapitalistiryhm änsä; Intia, Egypti, 
itä-Afrika ja  Mesopotamia, jotka ovat 
“ suojelusmaita” ja  täydellisesti Englannin

alamaisia kapitalistisiin yrityksiinsäkin 
nähden; epäsuorasti sen vallanalla olevia 
Portugali siirtomaineen, Argentiina, Hol
lannin “ alusmaat”  itä-Intiassa ja  melkoi
sen pitkälle myös N orja p oh jo is-Europ äs
sä.

Kotoinen teollisuus rappiolla
Nykyisen kansainvälisen kapitalismin si

säinen tilanne jo tarkoittaa sitä, että mikä 
hyvänsä maailmanvalta, jonka vallanalai
suus on näin laaja , on ja  täytyy olla täyn- 
nänsä teollisuus- ja  kauppapulmia. Jo 
kaisessa maailman kolkassa on syrjäisiä 
tukkijoita ja  aina tapahtuu siis jotain sel
laista, että se vaikuttaa tämänlaiseen vai-
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laikuiltaan joko lievemmin tai vakavam 
min. J a  varsinkin kun otamme huomioon, 
että Englannista itsestään ei ole sen kan
san elättäjää, puhumattakaan sen jätti
läismäisen kapitalistiluokan olemassaolol
le välttämättömien riistovoittojen tuotta
misesta. Englannin väestöstä on noin 6 

pros. m aanviljelijöitä ja  tuskin yksi kol
masosa maassa kulutetusta ravinnosta on 
kotoista tuotetta. Englantilaisen ikapita- 
listiluokan pääomavarastot viime vuosiin 
asti ovat olleet suuremmat kuin minkään 
muun maan kapitalistiluokan pääomat.

Nämä kaksi seikkaa asettavat Englan
nin eteen ratkaisemattomat pulmat. Siir
tomaiden säilyttäminen ja  yhä uusien val
taaminen, jolle tämä mahtavuus on perus
tettu, on edessä, mutta se alikaa käydä, 
kuten sanottu, nykyisen tilanteen vallites
sa mahdottomaksi. Sellaisissa maissa kuin 
Canada ja  Australia, alkaa kehittyä itse
näinen ja  Am erikan kapitalistien kanssa 
läheisessä yhteydessä oleva omistava luok
ka. jonlka edut eivät ole yhdenmukaisia 
brittiläisten kapitalistien etujen kanssa. 
Pulma on vaikea, perin vaikea. Kotoinen 
teollisuus kulkee huonosta pahempaan. 
Hiilivarastot, jotka ennen olivat kotoisen 
teollisuuden varm oja kohottajia, alkavat 
olla vaikeammin saatavissa. On muistet
tava, että Englannissa aikaisemmin oli 
maailman helpoimmin riistettävät hiiliva
rastot ja  olivat lähellä merisatamia, jois
ta hiiltä "oli helppo kuljettaa sekä koti
maan eri osiin, että ulkomaille. V äite
tään, että Englannin terästeollisuus voisi 
olevien malmivarastojen vuoksi vielä nous
ta kahden kertaisesti siitä, missä se nyky
ään on, mutta hiilen tuottamisen kustan
nukset, koksin hinta y. m. tähän puoleen 
kuuluvat seikat ovat käyneet ylitsepääse
mättömiksi pulmiksi. Sanotaankin, ,että 
Englannin terästuotannon m äärittelee sen 
hiilentuotanto. J a  kun nämä kaksi ko
toista tuotannon haaraa, joille itse asiassa 
Englannin sisäinen ia koko sen maailman
valtaan nostanut alkuunpaneva voima pe
rustuivat, siihen luettuna höyrylaiva-aika
kauden alkaessa vallattu valtameriliiken- 
ne-ylivaltakin, kun nämä kaksi alkavat 
täten rappeutua, ei ole ihmettelemisen, 
syytä, miksi maailman huomatuimmat

suurkaupunkien lehdet niin paljon puhu
vat Englannin teollisuuspuina is ta.

Kurjuus ja nälkä kasvaa
Lainaamme tähän erään Lontoossa ole

van sanom alehtikirjeenvaihtajan selostuk
sesta ne kohdat, joissa hän —  nähtävästi 
asiantuntijan varmuudella —  selostaa si
tä puolta Englannin teollisen kriisin seu
rauksista, joka koskee työtätekevää luok
kaa. Selostettuaan, miten siirtomaiden 
saanti ja  jo olevien siirtomaiden ja  alus
maiden kehittäminen on tullut päivän ky
symykseksi Lontoon kapitalistien keskuu
dessa, kirjoittaa hän seuraavaa:
“ Brittiläisiä hiilikaivantoja, tekstiiliteh

taita, rauta- ja  terästeollisuutta seka rau
tateitä pidetään yllä  tappiolla. Työttö
mien lukumäärä, joka hitaasti laski mil
joonaan, on kuluneen kesän aikana nous
sut jälleen 300,000:11a, ollen nykyään huo
mattavasti yli 1,300,000. Väkiluvun li
sääntyminen on melkein pysähtynyt, jopa 
laskenutkin Skotlannin ra jan  takana. 
Englannissa on syntyväisyys laskenut pal
jon alemmaksi kuin se on Ranskassa. T äs
tä huolimatta myöntävät vallassaolijat, 
että siirtolaisuus on ainoa mahdollinen pa
rannus työttömyydelle (he kun eivät mu
ka käsitä, että työväestön työpäivää voi
taisi lyhentää). Äskettäin annetut viral
liset tilastot osoittavat, että maassa on
2 0 0 ,0 0 0  mainaria, joille ei ole enää mil
loinkaan työtä hiilifcaivannoissa.

“ Liikepuolelta voidaan Britanniaa ver
rata yhtiöön, joka on tehnyt suuria voit
toja teollisuudestaan ja  sijoittanut voit
tonsa muille aloille, nyt kärsien tappiota 
omasta teollisuudestaan, mutta maksaen 
osinkovoittoja niistä sijoituksista, jo illa  on 
menestystä ulkopuolella oman teollisuu
den. J a  Britanniaan nähden on asia vielä 
pahempi siinä suhteessa, että se joutuu 
maksamaan noin $1,250,000 päivässä työt- 
tömyysavustusta työläisille, joiden on pak
ko elää joutilaisuudessa.

“ Maailmansodan kiihoittama maailman 
taloudellinen uudistautuminen on peruste
kijänä Britanniassa. Kivihiili, jolle me
nestys perustui, on luovuttanut paikkansa 
öljylle. Sam alla kertaa kun kivihiilen ku
lutus maailmassa on pysynyt entisellään
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ja  joissakin suhteissa vähentynytkin, tuo
tetaan sitä jatkuvasti liikaa ja  Britannia 
ei voi kilpailla hiilen tuottamisessa saksa
laisten eikä puolalaisten tuottajien kans
sa. Samanlainen tilanne vallitsee raudan 
ja  teräksen alalla, joita kilpailu jatkuvas
ti lamauttaa. J a  kutomoalalla nousee suu
ria tehtaita sellaisiin maihin, jotka ennen 
ostivat tuotteensa Britanniasta, kuten K ii
naan ja  Intiaan, joissa alkuasukkaat muo
dostavat halvan työvoiman. Tämän lisäk
si näissä maissa on käynnissä kiihkeä boi
kotti brittiläisiä tuotteita vastaan. Tämän 
osoittavat selvästi laivayhtiöiden ja  rau- 
atieyhtiöiden finanssiraportit.

V akavia seurauksia odotettavissa
“ Näiden seikkojen valossa voidaan pi

tää varmana, että vuosisadan kestänyt 
brittiläinen maailmanvallan laajeminen on 
päättynyt ja  rappeutumiskausi alkanut. 
Kotimainen tuotanto ei missään suhteessa 
kykene vastaam aan tungokseen asti täyn
nä olevan maan kansan tarpeita. Ellei 
entisiin keinoihin voida turvautua eikä mi
tään uusiakaan niiden kaltaisia voida kek
siä, täytyy miljoonien Englannissa kuolla 
nälkään. Käytännössä tämä kuitenkin 
suoranaisesti tapahtuen on mahdotonta, 
sillä työväestö Englannissa tunnetusta rau
hallisuudestaan huolimatta on voimakas 
ja  tulee nousemaan vakaviin otteluihin en
nenkuin tietäen alistuu nälkäkuolemaan. 
Brittiläisen “ näytelmän”  jatkuminen ta
pahtuu nykyään samoilla ehdoilla kuin ta
pahtui vanhan Rooman vallan aikana, jo l
loin suurille työttömien joukoille piti hal
lituksen puolesta kustantaa maissia ja  öl
jy ä , että eivät olisi kuolleet nälkään.

"Tory-hallitus pyrkii kahdella tavalla 
jatkam aan elämäänsä. Ensiksikin se tah
toisi ankaram pia tulli asetuksia kotimaisen 
teollisuuselämän kohottamiseksi ja  toisek
si työläisten palkkoja laskettavaksi mah
dollisimman alas ja  työpäivää jatketta
vaksi mahdollisimman pitkäksi. Ensim
mäinen keino ei suinkaan lisäisi brittiläi
sille tavaroille menekkiä ulkomaille, joka 
olisi kapitalistien kannalta katsoen vält
tämätöntä ja  toinen keino on mahdoton
ta siksi, että palkat ovat jo siksi alhaalla, 
että työväestön elintasoa ei voida laskea, 
ellei heitä pakoteta suorastaan kuole

fl

maan nälkään työn ääressä. Työväestö 
tietysti vastustaa molempia keinoja, tullin 
korottamista siksi, että se nostaisi elintar
peiden hintoja ja  palkkojensa laskemista 
siksi, että nykyisilläkään palkoilla ei voi 
saada läheskään'terveyttä vastaavaa elin
tasoa.

“ Se ilmeinen tosiasia,”  ja tk aa  kirjeen
vaihtaja, “ että koko työväenluokan tilan
ne on vaarallinen, pitää hallitusta hermos
tuneessa mielentilassa. Nykyinen britti
läinen järjestelm ä ei enää sovellu m aail
man olosuhteisiin. J a  ilman sitä —  yksi
näisenä pikku-Englantina —  tulisi toista
kymmentä miljoonaa ihmistä suorastaan 
a jaa  johonkin pois maasta tai tappaa, että 
jä le lla  oleville riittäisi elämän välttäm ät
tömyyksiä. Miljoonien asema kurjistuu 
päivä päivältä ja  on mahdollista, että brit
tiläinen työväestö, vaikka se ei olekaan 
tunnettu marksilaisesta vallankumousoh
jelm astaan, joutuu ottamaan askeleita, joi
den seurauksista kukaan ei voi mitään var
maa mennä ennustelemaan,”

A lkaako Britannia sodan?
Kuten edelläolevasta kirjeenvaihtajan 

selostuksesta huomaamme, on brittiläinen 
m aailm anvalta itse asiassa sellaisessa ti
lanteessa, että sen hajoamisprosessi ei ole 
ainoastaan alkanut, vaan on se jo  melkoi
sen pitkällä. Me emme voi kapitalistien 
keskinäisestä solidarisuudesta ajatella  niin 
pitkälle, että se estäisi muita maailman 
kapitalistiryhm iä käyttäm ästä Britannian 
asemaa hyväkseen. Päinvastoin on kaik
kialla havaittavissa että erinäiset vallat 
yrittävät kiihoittaa siirtomaasotia ja  -ka
pinoita missä siitä heille suinkin olisi hyö
tyä emien m aa il ma n valtaus pyrkimystensä 
edistämisessä. Sellaiset seikat kuin sääli 
ja  ihmiskunnan hyvinvointi eivät kapita
listiselle taloudelle merkitse mitään, silla 
sitä johtaa sokea riistovoiton ahneus; se 
on sen elämä. Ristiriitoja pyritään syn
nyttämään kaikkialla ja  hyvin todenmu
kaiselta näyttää, että Englannin “ liian suu
reksi kasvanut perhe”  tulee asioiden ny
kyisen kehityksen edistyessä hajoam aan 
tavalla tai toisella.

Salliiko Englannin kapitalistiluokka tä
tä, on toinen asia. Mitä se voi tehdä, on 
kysymys, johon tähänastinen kapitalisti-
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sen maailman historia ei voi antaa muuta 
vastausta kuin sodan. Mitenkään muuten 
ei koskaan ole riistojärjestelm än synnyt
tämiä taloudellisia kriisejä yritettykään 
ratkaista, kuin syöksem ällä kansakunnat 
verileikkiin. J a  tällä kertaa on muistet
tava, että Yhdysvallat ovat juuri voimak
kaimpina tekijöinä Britannian maailman
vallan horjumiseen. Toiselta puolen Y h 
dysvaltain asema, sen jättiläism äisyydestä 
huolimatta, on aivan toinen talousmaantie- 
teellisestikin katsottuna kuin Britannian. 
Yhdysvalloilla on yhtenäinen maailman
valta. Pienet kahakat latinalaisen Am eri
kan maissa eivät merkitse tämän maan 
kapitalistiluokan maailmanvaltaan enem-

Yhdyivallat tarjoo rauhaa ja rakentaa “rauhan 
kyyhkyaiä.”

pää kuin merkitsee Sinn Feinerien kapina 
Irlannissa Britannian maailmanvaltaan. 
Amerikan alusmaissa ei ole havaittavissa 
sitä ilmiötä kuin on Britannian maissa, Ca- 
nadassa, Australiassa ja  suureksi osaksi 
myös Uudessa Seelannissa ja  Afrikassakin, 
joissa edellisissä kehittyy amerikalaisen 
pääoman liittolaisryhmiä ja  tapahtuu suo

ranaista amerikalaisen pääoman voima
kasta valtausta ja  jälkim äisessä uhkaa 
toisten suurvaltojen pyrkimykset. V alta
ni erillä on Yhdysvaltain voima Englantiin 
nähden kasvanut satumaisesti jälkeen so
dan ja  voidaan sanoa, että se on samassa 
suhteessa Englannilta haihtunut. K an
sainliitto on liian heikko toimimaan liiken
nepoliisina valtam eriltä silloin kuin nämä 
kaksi jättiläistä siellä alkavat riidellä kul
kuoikeuksista. Mikään muukaan voima 
ei niiden ja  muidenkaan maiden valtaus- 
pyrkim yksiä ja  niissä käytettäviä keinoja 
voi määrätä.

Kuka alkaa sodan, riippuu siitä kenellä 
siinä on eniten ry  ostomahdollisuuksia 
nähtävissä. Britannian pyrkim yksistä eri 
osissa m aailm aa ei suinkaan puhuta Y h 
dysvaltain lehdistössä, eikä muidenkaan 
maiden lehdistöissä, tarkoituksettomasti. 
J a  jos milloinkaan rauhan aikana on so- 
takiihotus ja  varustautuneisuuskrihotus 
■ ollut korkealla Yhdysvalloissa, Englan
nissa, Ranskassa, Puolassa y. m. niin on se 
nykyään. Emme suinkaan työläisinä ve
dä tästä sellaista johtopäätöstä, että näin 
huvin vuoksi tehtäisiin. Meidän tulisi kä
sittää mitä tuo kaikki tarkoittaa juuri 
meille, jotka joudumme näiden maailman
valtojen riisboahn eu desta johtuvat riidat 
käytännöllisesti taistelemaan. Se sodassa 
voittaa, kellä on paremmat arm eijat ja  
paremmat koneet, mutta varsinkin se, jo l
la on edullisempi asema.

Työläisten asema työvoimansa hallitsi
joina on kaikkia ylinnä ehdolla, että se 
on järjestetty. Joko sinä lukija ole jä 
sen I. W. W. liitossa? Ellet ole, niin vär
väydy, sillä voi olla mahdollista, että ellet 
surmaannu työm aalla varsin lyhyen ajan  
sisällä, saatat joutua värväytym ään riisto- 
luokan arm eijaan.


