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SIVISTYNYTTÄ RAAKALAISUUTTA

Englanti ja Ranska ovat maailman sivistyneimmät maat. 
Lontoo ja Pariisi ovat maailman pääkaupunkeja, joiden 
väkiluku on 6 ja 3 miljoonaa. Noiden kaupunkien välillä on 
8—9 tunnin matka.

Voidaan kuvitella, kuinka suuret kauppayhteydet on näi
den pääkaupunkien välillä, kuinka suuret tavara- ja ihmis
määrät kulkevat yhtä mittaa niiden väliä.

Ja nyt nämä maailman rikkaimmat, sivilisoituneimmat, 
vapaimmat valtiot pohtivat — eivätkä läheskään ensim
mäistä kertaa! — kauhusta ja pelosta vavisten „pulmallista” 
kysymystä: voidaanko kaivaa tunneli Englannin kanaalin 
alitse (merisalmen alitse, joka erottaa Englannin Euroopan 
manteresta) ?

Insinöörit ovat jo aikoja sitten laskeneet, että voidaan. 
Englannin ja Ranskan kapitalisteilla on rahaa vaikka 
kuinka paljon. Hankkeeseen sijoitetuille pääomille on taattu 
ehdottomasti varma liikevoitto.

Mikä sitten on esteenä?
Englanti pelkää... maahanhyökkäystä! Tunneli nähkääs 

saattaakin „sattuman tullen” helpottaa vihollisjoukkojen 
hyökkäystä Englantiin. Ja sen vuoksi Englannin arvovaltai
set sota-asiain tuntijat ovat jo usean kerran ajaneet karille 
tunnelin kaivamisen suunnitelman.

Tuosta asiasta lukiessasi et voi olla ihmettelemättä sivis
tyskansojen mielettömyyttä ja sokaistuneisuutta. Sanomat
takin on selvää, että tunnelin kautta tapahtuvan liikenteen 
pysäyttäminen ja tunnelin täydellinen turmeleminen nyky
aikaisilla tekniikan välineillä on muutamien sekuntien asia.
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Mutta sivistyskansat ovat saattaneet itsensä barbaarien 
asemaan. Kapitalismi on saanut aikaan sen, että työläisten 
pettämiseksi porvariston täytyy pelotella Englannin kansaa 
idioottimaisilla taruilla „maahanhyökkäyksestä”. Kapita
lismi on saanut aikaan sen, että koko joukko kapitalisteja, 
jotka tunnelin kaivamisen yhteydessä menettävät „edullisia 
liikehommia”, tekevät kaikkensa ajaakseen karille tämän 
suunnitelman ja jarruttaakseen teknillistä edistystä.

Englantilaisten tuntema tunnelin pelko on sitä, että he 
itse pelkäävät itseään. Kapitalistinen raakalaisuus on voi
makkaampaa kuin mikään sivistys.

Katsoitpa minne tahansa, niin joka askeleella kohtaat 
tehtäviä, jotka ihmiskunta täysin pystyy ratkaisemaan 
viipymättä. Esteenä on kapitalismi. Se on koonnut kasoittain 
rikkautta — ja tehnyt ihmisistä tämän rikkauden orjia. Se 
on ratkaissut mitä monimutkaisimpia tekniikan kysymyk
siä — ja pysäyttänyt teknillisten parannusten toteuttamisen 
käytännössä väestön miljoonajoukkojen kurjuuden ja pimey
den ja toisaalta muutamien harvojen miljonäärien typerän 
itaruuden tähden.

Sivistys, vapaus ja rikkaus kapitalismin aikana tuovat 
mieleen kuvan ylensyöneestä pohatasta, joka mätänee elä
vältä eikä anna elää sen, joka on nuori.

Mutta nuori kasvaa ja vie ylivedon kaikesta huolimatta.
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