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AUSTRALIASSA

Australiassa päättyivät äsken uudet parlamenttivaalit. 
Työväenpuolue, joka oli etusijalla alahuoneessa — sillä oli 
44 edustajaa 75:stä,— kärsi tappion. Se sai nyt vain 
36 edustajaa 75:stä. Enemmistö siirtyi liberaaleille, mutta 
hyvin epävarma enemmistö, sillä ylähuoneen 36:sta edusta
jasta on 30 työläistä.

Mikä eriskummallinen kapitalistinen maa sellainen on, 
missä työläiset ovat vallitsevina työhuoneessa ja äskettäin 
olivat vallitsevina alahuoneessakin eikä kapitalistista jär
jestelmää silti uhannut mikään vaara?

Eräs Saksan työväenlehdistön Englannin-kirjeenvaihtaja 
selitti hiljattain tätä seikkaa, mikä hyvin monasti antaa 
porvarillisille kirjoittelijoille aihetta vallan vääriin tulkin
toihin.

Australian työväenpuolue ei ole edes sanoissa sosialisti
nen puolue. Todellisuudessa se on porvarillis-liberaalinen 
puolue, ja niin sanotut Australian liberaalit taas ovat kon- 
servaattoreita.

Tällainen outo ja väärä sanankäyttö puolueiden nimityk
sen yhteydessä ei ole mikään poikkeusilmiö. Nimitetäänhän 
Amerikassa eilisiä orjanomistajia demokraateiksi ja Rans
kassa „radikaali-sosialisteiksi” pikkuporvareita, sosialismin 
vihollisia! Jotta ymmärrettäisiin puolueiden todellinen merki
tys, ei pidä katsoa niiden nimikilpiä, vaan luokkaluonnetta 
ja kunkin maan historiallisia oloja.

Australia on nuori Englannin siirtomaa.
Kapitalismi on Australiassa vielä vallan nuorta. Maa on 

vasta juuri ja juuri muodostumassa itsenäiseksi valtioksi.
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Työläiset ovat suurimmaksi osaksi Englannista tulleita 
siirtolaisia. He ovat lähteneet Englannista sillä kaudella, 
jolloin siellä hallitsi miltei rajattomasti liberaalinen työ- 
väenpolitiikka ja Englannin työläiset olivat valtaosaltaan 
liberaaleja. Englannin ammattitaitoisten, koulutettujen 
tehdastyöläisten enemmistö on tätä nykyäkin liberaaleja ja 
puoliliberaaleja. Tämä on sen poikkeuksellisen edullisen 
monopoliaseman seurausta, joka Englannilla oli viime 
vuosisadan toisella puoliskolla. Vasta nyt alkavat suuret 
työväenjoukot Englannissa kääntyä (mutta hitaasti) sosia
lismin puoleen.

Ja kun niin sanottu Englannin „Työväenpuolue” on ei- 
sosialististen ammatillisten yhdistysten ja äärimmäisen 
opportunistisen „Riippumattoman työväenpuolueen” liitto, 
niin Australian työväenpuolue on pelkkä ^/-sosialististen 
työväen ammattiliittojen edustajisto.

Australian työväenpuolueen johtajat ovat ammattijärjes
töjen virkailijoita, jotka ovat kaikkialla mitä maltillisimpia 
ja „pääomalle kuuliaisia” aineksia, ja Australiassa he 
ovatkin kerrassaan kesyjä, aitoja liberaaleja.

Australian erillisten valtioiden välinen yhteys, joka sitoo 
Australian yhtenäiseksi, on vielä kovin heikkoa. Työväen
puolueen on täytynyt huolehtia sen kehittämisestä ja lujitta
misesta, keskushallituksen luomisesta.

Australiassa työväenpuolue on saattanut voimaan sen, 
minkä muissa maissa ovat tehneet liberaalit: koko valta
kunnalle yleisen tullitariffin, yleisen koululain, yleisen 
maaverotuksen, yleisen tehdaslainsäädännön.

On selvää, että sitten kun Australia kehittyy ja vakiintuu 
lopullisesti itsenäiseksi kapitalistiseksi valtioksi, muuttuu 
työläistenkin asema ja muuttuu myös liberaalinen „työväen
puolue” luovuttaen paikkansa sosialistiselle työväenpuo
lueelle. Australian esimerkki on eräs havainnollinen näyte 
siitä, minkälaisissa oloissa poikkeukset yleisestä säännöstä 
ovat mahdollisia. Sääntönä on, että kapitalistisessa maassa 
on sosialistinen työväenpuolue. Poikkeuksena on, että on 
olemassa liberaalinen työväenpuolue, joka syntyy vain joksi
kin aikaa erikoisten, kapitalismille yleensä epänormaalisten 
olosuhteiden vuoksi.

Ne Euroopan ja Venäjän liberaalit, jotka koettavat 
Australian esimerkin valossa „opettaa” kansalle, että
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luokkataistelu on tarpeetonta, vain pettävät itseään ja toisia. 
Naurettavaa on ajatella Australian olojen (heikosti kehitty
nyt, nuori siirtomaa, joka on englantilaisten liberaalisten 
työläisten asuttama) siirtämistä maihin, joissa valtio on jo 
kauan sitten muodostunut lopullisesti ja kapitalismi kehitty
nyttä.
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