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TEESIT
SVEITSIN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN 

SUHTAANTUMISESTA SOTAAN67

1. Nykyinen maailmansota on imperialistista sotaa, 
jota käydään maailman poliittista ja taloudellista riistoa 
silmälläpitäen, menekkimarkkinoista, raaka-ainelähteistä ja 
uusista pääoman sijoitusalueista, heikkojen kansojen sorta
miseksi j.n.e.

Kummankin sotaa käyvän liittoutuman fraasit „isänmaan 
puolustamisesta” eivät ole mitään muuta kuin porvariston 
harjoittamaa kansan pettämistä.

2. Sveitsin hallitus on Sveitsin porvariston asiainhoitaja, 
ja Sveitsin porvaristo on kokonaan riippuvainen kansain
välisestä finanssipääomasta ja sidottu mitä läheisimmin 
suurvaltojen imperialistiseen porvaristoon.

Sen vuoksi ei ole suinkaan sattuma, vaan noiden talou
dellisten tosiasiain välttämätöntä seurausta, että Sveitsin 
hallitus harjoittaa päivä päivältä — ja näin on ollut jo 
kymmeniä vuosia — yhä taantumuksellisempaa politiikkaa 
ja salaista diplomatiaa supistaen ja loukaten kansan demo
kraattisia oikeuksia ja vapauksia, matelee sotilasklikin 
edessä ja uhraa jatkuvasti ja häpeämättömästi laajojen 
väestöjoukkojen edut harvalukuisten finanssimagnaattien 
etujen vuoksi.

Sveitsi voidaan vetää nyt nykyiseen sotaan milloin 
tahansa, ja syynä siihen on tuo Sveitsin porvarillisen halli
tuksen riippuvaisuus finanssioligarkian eduista; siihen voi 
johtaa myös jommankumman imperialististen valtojen liit
toutuman voimakas painostus.

3. Siksipä myöskään Sveitsiin nähden „isänmaan puolus
tus” ei tällä haavaa ole mitään muuta kuin ulkokultaista
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fraseologiaa, sillä todellisuudessa kysymys ei ole mistään 
demokratian, itsenäisyyden ja laajojen kansanjoukkojen 
etujen puolustamisesta j.n.e., vaan päinvastoin työläisten 
ja pientalonpoikain valmistamisesta teurastukseen porvaris
ton monopoli- ja etuoikeuksien säilyttämiseksi ja kapitalis
tien herruuden ja poliittisen taantumuksen voimistami
sesta.

4. Näistä tosiasioista lähtien Sveitsin sosialidemokraatti
nen puolue kieltää periaatteessa „isänmaan puolustuk
sen”, vaatii hetikohtaista kotiuttamista ja kehottaa työ
väenluokkaa käyttämään mitä jyrkimpiä proletaarisen 
luokkataistelun keinoja vastaukseksi Sveitsin porvariston 
sotavarusteluihin samoin kuin sotaan, jos se syttyy.

Tällaisina keinoina mainittakoon erikoisesti seuraavat:
(a) Ei mitään kansalaisrauhaa; on kärjistettävä periaat

teellista taistelua kaikkia porvarillisia puolueita vastaan 
sekä myös Griitli-liittoa, tuota työväenliikkeessä olevien 
porvariston asiamiesten liittoa vastaan, samoin kuin sosia
listisessa puolueessa ilmeneviä grötliläisiä pyrkimyksiä 
vastaan.

(b) Kaikkien sotamäärärahojen evääminen niin rauhan 
kuin sodankin aikana, pyydettäköön niitä millä verukkeella 
tahansa.

(c) Se, että tuetaan sotaa käyvien maiden työväenluokan 
kaikkia vallankumouksellisia liikehtimisiä ja kaikkinaista 
taistelua sotaa ja kotimaista hallitusta vastaan.

(d) Sveitsin sisäisen vallankumouksellisen joukkotaiste- 
lun, lakkoilun, mielenosoitusten, porvaristoa vastaan suun
tautuvan aseellisen kapinan auttaminen.

(e) Järjestelmällinen propagandatyö sotaväessä, jossa 
tarkoituksessa armeijassa muodostettakoon erikoisia ryhmiä 
sosialidemokraateista samoin kuin kutsuntaiässä olevasta 
nuorisosta.

(f) Illegaalisten järjestöjen perustaminen itse työväen
luokan toimesta vastaukseksi kaikkiin poliittisia vapauksia 
rajoittaviin tai hävittäviin hallituksen toimenpiteisiin.

(g) Tekemällä suunnitelmallista selitystyötä työläisten 
keskuudessa kehitetään järjestelmällisesti tilannetta sellai
seksi, että johto poikkeuksetta kaikissa työläisten ja toimi
henkilöiden järjestöissä siirtyy niille henkilöille, jotka 
ovat edellä mainitun sodanvastaisen taistelun kannalla ja 
pystyvät käymään sitä.
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5. Jo vuonna 1915 Aaraun puoluepäivillä hyväksytyksi 
tulleeksi vallankumouksellisen joukkotaistelun päämääräksi 
puolue esittää sosialistisen kumouksen Sveitsissä. Talou
dellisesti tuo kumous on mahdollinen heti. Se on ainoa 
tehokas keino vapauttaa joukot kalliin ajan ja nälän
hädän kauhuilta. Se lähenee nykyisen, koko Euroopan 
kriisin seurauksena ja se on ehdottoman välttämätön, jotta 
militarismista ja kaikista sodista voitaisiin tehdä täydelli
nen loppu.

Puolue julistaa, että mikäli ei hyväksytä tätä päämäärää 
ja siihen johtavia vallankumouksellisia teitä, kaikki por- 
varillis-pasifistiset ja sosialistis-pasifistiset militarismin- 
ja sodanvastaiset puheet ovat harhakuvittelua tai valhetta, 
joiden tarkoituksena on vain käännyttää työväenluokka 
pois kaikesta vakavasta taistelusta kapitalismin perustuk
sia vastaan.

Samalla kun jatketaan taistelua palkkatyöorjien aseman 
parantamiseksi, puolue kehottaa työväenluokkaa ja sen 
edustajia asettamaan päiväjärjestykseen Sveitsissä viipy
mättä suoritettavan sosialistisen vallankumouksen propa
goinnin käyttämällä siinä joukkoagitaatiota, parlamentti- 
puheita, -aloitteita j.n.e., todistamalla, että porvarillisen 
hallituksen tilalle on saatava omistamattomiin väestöjouk- 
koihin nojaava proletaarinen hallitus, ja selittämällä, miten 
pakottavan välttämättömiä ovat sellaiset toimenpiteet kuin 
pankkien ja suuryritysten pakkoluovuttaminen, kaikkien 
välillisten verojen lakkauttaminen, sellaisen uuden yhtäläi
sen välittömän verotuksen voimaansaattaminen, että suur- 
tuloista verotetaan vallankumouksellisen korkeiden taksojen 
mukaisesti, j.n.e.
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