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PUOLUEETTOMUUDEN SUOJELUA

Sen seikan tunnustaminen, että nykyinen sota on imperia
listista, t.s. kahden suuren saalistajan välistä sotaa maail
manherruudesta ja maailman ryöstämisestä, ei vielä todista, 
että on välttämätöntä hylätä sveitsiläisten isänmaan puo
lustaminen. Me sveitsiläiset suojelemme nimenomaan 
puolueettomuuttamme, olemme panneet rajoillemme sota
väkeä nimenomaan sitä varten, että voisimme välttää tähän 
ryöstösotaan osallistumista!

Näin puhuvat sosialistiseen puolueeseen kuuluvat ja sen 
ulkopuolella olevat sosialipatriootit, griitliläiset.

Tuo todisteperuste pohjautuu seuraaviin, hiljaisesti hyväk
syttyihin tai naamioidusti esitettyihin lähtökohtiin.

Kerrataan epäkriitillisesti sitä, mitä porvaristo puhuu ja 
mitä sen on puhuttava säilyttääkseen luokkaherruutensa.

Luotetaan täydellisesti porvaristoon eikä luoteta lainkaan 
proletariaattiin.

Ei oteta huomioon todellista, ei keksittyä, kansainvälistä 
tilannetta, joka on muodostunut kaikkien Euroopan maiden 
välisten imperialististen suhteiden ja Sveitsin kapitalisti- 
luokan imperialististen „yhdyssiteiden” pohjalla.

Eivätkö Romanian ja Bulgarian porvaristo ole monien 
kuukausien aikana vakuuttaneet mitä juhlallisimmin, että 
niiden sotavarustelut ovat muka „vain” puolueettomuuden 
suojelun sanelemia?

Onko olemassa vakavia, tieteellisiä perusteita, joiden poh
jalla tässä kysymyksessä voitaisiin tehdä periaatteellinen 
ero mainittujen maiden porvariston ja Sveitsin porvariston 
välillä?
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Ei tietenkään ole! Kun viitataan siihen, että Romanian ja 
Bulgarian porvaristolla on tiettyä valloitus- ja annektointi- 
kiihkoa, mutta että Sveitsin porvariston suhteen sitä ei voida 
todeta, niin eihän tätä voida pitää periaatteellisena eroa
vuutena. Imperialistiset edut, kuten kaikki tietävät, eivät 
tule ilmi yksinomaan aluevaltauksissa, vaan myös finanssi- 
valtauksissa. Ei pidä unohtaa, että Sveitsin porvaristo vie 
maasta ulos pääomaa ainakin 3 miljardia frangia, t.s. har
joittaa takapajuisten kansojen imperialistista riistoa. Sel
lainen on tosiasia. Tosiasia on sekin, että Sveitsin pankki- 
pääoma on mitä kiinteimmässä yhteydessä suurvaltojen 
pankkipääomaan ja punoutunut yhteen sen kanssa, että 
Sveitsissä oleva „Fremdenindustrie” * j.n.e. on merkkinä 
siitä, että suurvaltojen ja Sveitsin kesken tapahtuu vakinai
nen imperialististen rikkauksien jako. Sitä paitsi Sveitsi on 
paljon korkeammalla kapitalismin kehitysasteella kuin 
Romania ja Bulgaria; kerta kaikkiaan ei voi olla puhetta
kaan mistään Sveitsin „kansallisesta” kansanliikkeestä: se 
historiallisen kehityksen kausi on päättynyt Sveitsissä jo 
monia vuosisatoja sitten, mitä ei voida sanoa kummasta
kaan edellä mainitusta Balkanin valtiosta.

Siis porvarin sopii pyrkiä herättämään kansan, riistetty
jen keskuudessa luottamusta porvaristoon ja peittelemään 
sopivilla korulauseilla „oman” porvaristonsa todellista 
imperialistista politiikkaa.

Sosialistin taas tulee tehdä vallan muuta. Nimenomaan: 
hänen on paljastettava säälimättömästi, niin ettei siinä 
ole sijaa millekään harhakuvitelmille, „oman” porvaris
tonsa todellinen politiikka. Sveitsin porvariston todellisen 
politiikan sellainen jatkaminen kuin oman kansansa myy
minen jommallekummalle suurvaltojen imperialistiselle 
liittoumalle olisi paljon uskottavampaa ja „luonnollisem
paa” (t.s. vastaisi enemmän tuon porvariston olemusta) 
kuin demokratian puolustaminen tuon sanan varsinai
sessa mielessä, mikä olisi ristiriidassa liikevoiton etujen 
kanssa.

„Kullekin omansa”: pettäkööt griitliläiset porvariston 
palvelijoina ja asiamiehinä kansaa fraaseilla „puolueetto
muuden suojelemisesta”.

• — „Ulkomaalaisia palveleva teollisuus” . Toim.
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Porvaristoa vastaan taistelevien sosialistien tulee sen 
sijaan avata kansan silmät näkemään se varsin reaalinen, 
Sveitsin porvariston politiikan koko historian todeksi osoit
tama vaara, että „oma” porvaristo voi myydä tämän 
kansan!
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