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Y le ism aa ilm allin en  T ila n n e k u v a

Tu o t a n n o l l i n e n  lamaannus ja
sota näyttävät kulkevan käsikädessä. 
Kun tuotantolaitoksien omistajille 

kertyy tavaroita, joita he eivät saa myy
dyksi, niin silloin lopetetaan tavarain 
tuotanto. Mutta koska tuotannon lopet
taminen ei merkitse sitä että jo tuotetut 
tavarat voitaisiin myydä, niin ryhtyvät 
tuotantolaitoksien omistajat toimenpitei
siin sodan aikaansaamiseksi, jotta voisi
vat myydä hallussaan olevat tavarat sota- 
ajalle ominaisen suurella liikevoitolla. 

Vihan lietsominen eri kansallisuuksien 
välille aiheuttaa myös sen, että työttömik
si joutuneiden työläisten huomio voidaan 
siten kääntää pois todellisista pulan syis
tä ja  kunkin maan tuotantolaitoksien 
omistajat pelastuvat siitä tuomiosta, jon
ka he mahdollisesti tulisivat saamaan jos 
työläiset ryhtyisivät harkitsemaan todel
lisia pulakauteen johtavia syitä.

Niinpä kun nyt vallitsevana oleva pula
kausi alkoi, alkoivat kapitalistit syyttää 
toisten maiden tuotantolaitoksien omista
jia  tavarain alle tuotantokustannuksien 
maahansa kaatamisesta ja  vaatimaan hal
lituksensa sen perusteella ylentämään ul
komailla valmistettujen tavarain maahan- 
tuontitullia. Kaikkialla laadittiin uusia 
tullisäädöksiä ja selitettiin, että niillä tu
lee olemaan kotimaista teollisuutta elvyt
tävä vaikutus. Tilanne ei kuitenkaan kor
jaantunut uusien säädöksien laatimisen 
kautta, sillä mikäli jotkut maat menetti
vät niiden kautta myyntiin ahdollisuuk- 
siaan, niin ne myöskin menettivät samas
sa suhteessa ostokykyisyyttään toisissa 
maissa valmistettuihin tavaroihin näh
den. J a  asiain näinollen koko tullisää
döksien laatiminen vaikutti aivan päin
vastaiseen suuntaan kuin mitä niiden oli 
selitetty tulevan vaikuttamaan.

Sen sijaan, että kapitalistiluokka olisi 
tunnustanut tämän tosiasian, on se jatku
vasti lietsonut vihaa eri kansallisuuksien 
välille selittämällä, kuinka sen tai tuon

maan tuotantolaitoksien omistajat m yy
vät meille tavaroita alle tuotantokustan
nuksien ja  pitävät niin ollen jatkuvaa 
työttömyyttä yllä maassamme. Samalla 
on myös viitattu siihen, kuinka syytteen- 
alaisten maiden taholta on ehkäisty, tai 
ainakin pyritty siten tekemään, syyttäjän 
myymästä tuotteitaan maailman markki
noilla ja  erittäinkin syytteenalaisissa 
maissa.

Tällaisen vahingoittavan toimenpiteen 
ehkäisemiseksi on sitten viitattu sotilaal
liseen voimaan, mutta se on kuitenkin 
melkein poikkeuksetta havaittu olevan kv- 
kenemätöin suorittamaan sille kuuluvaa 
palvelusta maansa kaupan turvaamisessa. 
Täten on päästy johdonmukaiselta näyt
tävää tietä kapitalisti luokalle suuria voit
toja tuottavaan sotavarusteluun, johon 
kaikkien “ sivistyneiden”  maiden halli
tukset ovat kuluttaneet lamaannuskauden 
aikana enemmän varoja vuosittain kuin 
koskaan ennen rauhan vallitessa.

Enimmän lamaannuksen aiheuttamia- 
syvtöksiä lienee saanut niskoilleen Ja p a 
ni. Kaikkien muiden maiden tuotantolai
toksien omistajat ovat syyttäneet siellä 
valmistettuja tuotteita kaadetun maihinsa 
halvemmalla kuin mitä niitä kulloinkin 
kyseessäolevassa maassa voidaan tuottaa. 
Siinä samalla on myös viitattu Japanin 
kaukaisen idän ja  koko maailman valloi- 
tuspuuhiin. Tälle viittailulle on antanut 
vahvistusta Japanin Kiinan alueiden val- 
taamistoimenpiteet, jotka ovat edelleen
kin käynnissä.

Venäjän ja  Yhdysvaltain hallitukset 
ovat saaneet voimakasta tukea. Japanin 
toimenpiteistä sotavarustuksien lisäämi
sen yhteydessä esille tulleiden varojen 
luovuttamiseen nähden, samoin kuin sota- 
kiihoitusta tehdessäänkin. Mutta sitä ei
vät. kuitenkaan ole kaikki valtakunnat voi
neet käyttää kiihoittimenaan ja  siksi on
kin lukuisten Europan maiden täytynyt 
tehdä syntipukki toisistaan.
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En topassa on sotakiihoitus, jota on teh

ty lamaannu sltauden poistamisen nimes
sä, saavuttanut sen huippukohdan, että 
kulikin maan asukkaille on jo ryhdytty 
selittämään että teidän on syötävä jonkun 
toisen maan asukkaat tai muussa tapauk
sessa tulette itse syödyksi. Kuten luon
nollista, jokainen haluaa ennemmin syödä 
— varsinkin vuosikausia nälkiintyneet 
työläiset —■ kuin tulla syödyksi ja  siksi 
he ovat ryhtyneet tukemaan hallituksiaan 
kaikissa niissä toimenpiteissä, joiden 
kautta halitus selittää lisäävänsä alamais- 
tensa syöntitehoisuutta, s.o. teurastamis- 
kykyä.

Kilpajuoksu sotavarusteluiden lisäämi
sessä ei voi kuitenkaan kestää kauan. Se 
on siksi paljon varoja kysyvää, että. jos se 
jatkuisi pitemmälle, niin se tulisi viemään 
vararikkoon lukuisien maiden hallitukset. 
Siksipä sen maan hallitus, joka käsittää 
varojen hankintamahdollisuudet olevan 
ehtymässä, pyrkiikin saavuttamaan va
rus tautuneisuuden huippukohdan pikai
sesti ja  tekemään hyökkäyksen määrät
tyyn suuntaan ennenkuin hyökkäyksen 
kohteeksi valittu maa on kerinnyt saavut
taa varustautuneisuutensa ylivedon. Näi
den syiden perusteella voimmekin olla ko
kolailla varm oja siitä, että sodan puhkea
minen ei ole kaukana, vaikkemme vielä 
voikaan tarkoin määritellä mitkä valta
kunnat sitä taistelua ketäkin vastaan tu
levat käymään.

Ilmeistä muuten on, että Mussolini kä
sittää jo saavuttaneensa “ huippukuntoi- 
suden” , sillä se on ryhtynyt asettamaan 
armeijaansa liikekannalle. Samalla sen 
on myöskin vallannut typerä sotakuntoi- 
suudellaan pöyhkeily, jota toisten maidon 
hallitukset käyttävät hyväkseen sotakii- 
hoituksen lisäämiseksi ja  niin vihdoin — 
hyvin läheisessä tulevaisuudessa —  saa
vutaan siihen tilanteeseen, jolloin eri val
takuntien asukkaat ryhtyvät syömään toi
siaan.

Edellä tekemiemme johtopäätöksiemme 
vakuudeksi tuotakoon tämän yhteydessä 
esiin joitakin kohtia Chicago Tribunen

Koomassa olleen kirjeenvaihtajan, David 
Darrah, lausunnoista, joiden takia Italian 
fascist Ihaili tus karkoitti hänet.

Tähän maalian lähettämissään uutisissa 
on Darrah selostanut Italian taloudellisen 
aseman olevan kaaostilau partaalla ja 
fascist is en hallituksen menettäneen kan
san myötätunnon. Hän on selittänyt Mus
solinin, kuten kaikkien muidenkin diktaat
torien, joutuneen kuluttamaan huikean 
suuria summia varoja valtaansa säilyt- 
täessään, eikä ole voinut jatkuvien vero- 
ylennyksienkään kautta lisätä tuloja me
noja vastaavalle tasolle. Samalla kertaa 
ovat elämähkustannukset kohonneet ver
rattain nopeasti ja  se on lisännyt kansan 
tyytymättömyyttä, faseistista hallitusta 
kohtaan, samalla kun hallitus on menet
tänyt ulkomaisen luottonsa.

Hallitusta vastaan yhäti lisääntyvän 
vastenmielisyyden on Mussolini päättänyt 
poistaa Ethiopiaan hyökkäämisen kautta, 
mutta siinä hän näyttää täydellisesti epä
onnistuvan, sillä mitä pitemmälle Musso
lini menee sota toimenpiteissään, niin sitä 
suuremmaksi vastenmielisyys häntä vas
taan Italiassa kasvaa ja  ulkomainen luot
to vähenee.

Näin on käynyt hetkellä, jolloin Italian, 
voidakseen käydä taistelua Afrikassa voi
tokkaasti, tulisi saada luottoa ulkomailta. 
Sodassa tarvittavista raaka-aineista omaa 
Italia vain miesvoiman ja  ruokatarpeet. 
Kaikki muut tarpeet, kuten teräs, puuvilla, 
kupari, kivihiili, petroli ja  kumi on ostet
tava ulkomailta ja  voidakseen ostaa niitä 
täytyy Italian hallituksen saada ulkomai
sia lainoja, sillä kauppabalanssi on jo 
kauan aikaa ollut maalle epäedullinen.

Kyseessäolevan kirjeenvaihtajan anta
mia lausuntoja Italian tilanteesta voidaan 
pitää, totena, koska ne johtivat hänen 
karkoittamiseensa. Totuus loukkua kaik
kein enimmän niitä, jotka ovat onnistu
neet nousemaan valtaan ja  pyrkivät säi
lyttämään sen väärien ja  kansan suurta 
enemmistöä vahingoittavien toimenpitei
den kautta.


