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1AIKKI kapitalistisen yhteiskuntajärjes
telmän aikana käydyt sodat ovat olleet 
kauppasotia. Markkinoilla on aina rajan

sa ja kapitalismi ei voi jatkua jos se ei voi laa
jentua ja luonnollinen seuraus on, että kilpai
levat valtakunnat ovat toistensa tiellä. Sota on 
aina tämän seuraus.

Viime maailmansota oli mukamas “soi# — 
sodan lopettamiseksi.” On tietty asia, että tä
mä ei ole totta. Sotia tulee aina olemaan, niin 
kauan kun kapitalismi on vallassa. Kapitalis
min täytyy laajentua, teollisuuksiaan jatkuak
seen. Tämä laajeneminen ei tapahdu sanoilla, 
vaan tavaroilla ja kullalla. Mutta mistä nämä 
rikkaudet tulevat? Kun katselemme ympäril
lemme yhdysvalloissa, joka on maailman rik
kain maa, näemme, että miljoonat ihmiset ovat 
työttöminä —- ja miljoonat työskentelevät saa
malla vain hyvin puutteellisen elämän. Työ
läiset tuottavat yliarvoa eli voittoa teollisuuk
sien omistajille ja pienillä palkoilaan eivät voi 
ostaa takaisin kuin pienen osan valmistamis
taan tuotteista.

Mitä sota merkitsee työläisille? Työläisko
deille — tyhjyyttä; työläislapsille — orpoutta; 
työläisaideille — ikävyyttä; ja työläismiehille — 
rappeutunutta terveyttä tai kuolemaa. Työläi
sille sota on helvettiä! Seitsemäntoista miljoo
naa ihmistä tapettiin viime sodassa. Ketä he 
olivat? Pappeja? Politikoitsiijoita? Sotatarve 
tehtailijoita? Valtiomiehiä? Suurteollisuuden 
omistajia? Ei — ei yksikään heistä! He olivat 
työväenluokan miehiä, joilla oli vielä elämä 
edessänsä. Työläisiä parhaassa miehuusijässä!

Kapitalistit viekottelevat työläisnuorisoa ra
dioiden, elokuvien ja muiden propaganda väli
neiden kautta yhtymään merisotaväkeen ja ar
meijaan kuvittelemalla heille kuinka seikkailu- 
rikasta on sotilaan elämä. Saaden nuoren mie-♦hen yhtymään sotaväkeen tietämättä tosiseik
koja, minkätähden sotia käydään.

Siitä asti kun ihmiskunta on toiminut volt- 
toilu tarkoituksessa, sotia on taisteltu. Siitä asti, 
kun yksityisomistus on ollut, ihmiset ovat ka- 
teellisesti katselleet toistensa omaisuuksia. En-
simäisestä villi-lhmisestä tähän päivään asti, 
sotia on taisteltu tarkoituksella saada voittoa

ihmiselle, ihmisille tai luokalle, joka on kulloin
kin ollut vallasa.

Kirkot ovat suurina tekijöinä sodan ja tais
telun kiihuittajina. Aikaisempina aikoina risti- 
retkeilijät olivat todellisuudessa roskaväkeä, 
jotka ryöstivät toisten maiden alueita saadak
seen suurempia rikkauksia herroilleen ja kirkoil
leen. Ja niin edespäin läpi koko ihmiskunnan 
historian, tämän päivän kapitalistiseen järjes
telmään asti sotahuutona on ollut: “Voima on 
Oikeutta,” “Jumalalle ja Isänmaalle.” Nämä 
ovat vain sanoja joita herrojen palkkarengit 
huutavat, joiden tarkoituksena on yllyttää sotaan 
kapitalistiluokan taloudelliseksi hyödyksi. Ka
pitalistit haluavat sotia myös siksi, että sodan 
aikana hinnat nousevat. Hinnat nousevat koska 
kysyntä on suurempi kuin tuotanto. Tämä on ai
nakin tähän asti ollut totta. Mitä hävittävämpi 
sota on, sitä nopeampi on tavarain kulutuskin.

Tavaroita valmistetaan suurella kiireellä, että 
sotilaat saisivat välineitä joilla voisivat surmata 
työläistovereitaan. Viime sodan aikana tuli 
maksamaan monta tuhatta dollaria tappaa yh
den sotilaan. Armeijat sodassa luovat suuret 
markkinat monille aineille — ja tämä hyödyt
tää kapitalisteja.

Kapitalismin vallitessa täytyy olla työttö
myyttä siksi, että työttömät työläiset ovat tar
peellisia painamaan alas niiden elämän tasoa, 
jotka sattuvat olemaan työssä ja tämä taas 
vuorostaan merkitsee suurempia tuloja kapita
listeille, Sitten työttömyyden tullessa niin suu
reksi, että työnantajat alkavat pelkäämään nii
tä seurauksia joita epätoivossa oleva joukko sat
tuisi aiheuttamaan, on tämä toinen syy miksi 
kapitalistit suosivat sotaa.

Mikä olisi helpompaa kuin antaa näille vaa
rallisille ihmisille aseet ja komentaa heidät tap
pamaan toisiaan. Vaikka työttömät ovat hyö
dyttömiä tuotannossa, ovat he tarpeellisia ikuis
tamaan kapitalistista järjestelmää.

Järjestymällä yhteen suureen unioon, voimme 
poistaa nämä syyt jotka johtavat sotaan ja 
nämä kauhut, jotka johtuvat sodasta. Työväen 
luokalle ei ole mitään hyötyä sodasta. Kapita
listit ovat ainoat jotka hyötyvät siitä. Sanoin 
kerran aikaisemmin, että sota on helvettiä — 
nyt sanon — Antakaa heidän, jotka haluavat 
helvettiä, mennä helvettiin.


