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ARTHUR SCHMIDILLE

Kunnioitettu toveri!
Voisinko tehdä sovintoehdotuksen?
Minun on myönnettävä, etten kiinnittänyt eilen tarpeeksi 

huomiota erääseen hyvin tärkeään kohtaan päättelyis
sänne251. Nimittäin ajatukseen, että Sveitsin erikoisuutena 
on muun muassa sen suurempi demokraattisuus (yleinen 
kansanäänestys) ja että tätä erikoisuutta on käytettävä 
hyväksi myös propagandatyössä. Tämä ajatus on hyvin 
tärkeä ja mielestäni aivan oikea.

Eikö tätä ajatusta voitaisi soveltaa siten, että erimieli
syytemme (ilmeisesti hyvin vähäiset) häviäisivät? Esimer
kiksi:

Jos asetamme äänestettäväksi kysymyksen ainoastaan 
täten: täydellisen hävittämisen puolesta vai vastaan? — 
niin saamme sen puolesta pasifististen (porvarillis-pasifis- 
tisten j.n.e.) sekä sosialististen äänten sekoituksen, s.o. 
emme saavuta sosialistisen tietoisuuden selkenemistä, vaan 
ainoastaan sen härnäämisen, emme saavuta luokkataiste
lun aatteiden ja politiikan soveltamista tähän erikoiskysy
mykseen (nimittäin kysymykseen militarismista), vaan luo
pumisen luokkataistelukannasta militarismia koskevassa 
kysymyksessä.

Mutta jos asetamme äänestettäväksi kysymyksen tällä 
tavoin: kannatatteko teollisuudessa ja maataloudessa toi
mivien kapitalististen suuryritysten pakkoluovuttamista 
ainoana tienä militarismin täydelliseen hävittämiseen vai 
vastustatteko pakkoluovuttamista?

Tässä tapauksessa tulemme käytännöllisessä politiikas
samme puhumaan samaa, minkä me kaikki tunnustamme 
teoreettisesti, nimittäin sitä, että militarismin täydellinen
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hävittäminen on ajateltavissa ja toteutettavissa vain kapi
talismin hävittämisen yhteydessä.

Näin ollen sanamuodon on oltava suunnilleen seuraa
vanlaisen: 1) Me vaadimme suuryritysten viipymätöntä 
pakkoluovuttamista — mahdollisesti liittovaltion välittö
män omaisuus- ja tuloveron muodossa soveltaen suuromai- 
suuksiin niin korkeita, vallankumouksellisen korkeita 
taksoja, että kapitalistit tulevat itse asiassa pakkoluovute- 
tuiksi.

2) Me sanomme, että Sveitsin tällainen sosialistinen 
uudistaminen on taloudellisesti mahdollinen jo nyt, välittö
mästi, ja hirveän kalliiden hintojen vuoksi myös pakotta
van välttämätön,— ja että tällaisen uudistamisen valtiol
lista suorittamista varten Sveitsi ei tarvitse porvarillista, 
vaan proletaarisen hallituksen, joka nojaa palkkatyöläisten 
ja pieneläjien laajoihin joukkoihin eikä porvaristoon, ja 
että vallankumouksellinen joukkotaistelu, jonka alkua ovat 
esim. Ziirichin joukkolakot ja katumielenosoitukset ja joka 
Aaraun päätöksessä 252 on hyväksytty, pyrkii nimenomaan 
siihen päämäärään — tekemään sillä tavoin todellakin 
lopun joukkojen sietämättömästä asemasta.

3) Me sanomme, että tällainen Sveitsissä suoritettu 
uudistaminen aiheuttaa aivan kiertämättömästi jäljittelyä 
ja mitä päättävintä ja innokkainta kannatusta kaikkien  
sivistysmaiden työväenluokan ja riistettyjen joukkojen 
taholta ja että ainoastaan tällaisen uudistamisen yhtey
dessä militarismin täydellinen hävittäminen, mihin me 
pyrimme ja mitä erikoisesti Euroopan laajat joukot janoa
vat nyt vaistomaisesti, lakkaa olemasta korulause, lau
pias toivomus ja muuttuu todelliseksi, käytännöllisesti 
toteutettavaksi ja poliittisesti itsestään selväksi toimen
piteeksi.

Mitä ajattelette tämän johdosta?
Eikö olisi luultavaa, että tällainen kysymyksenasettelu 

(niin käytännöllisessä agitaatiotyössä kuin myös parla- 
menttipuheissa ja lakialoitteissa sekä äänestysesityksessä) 
pelastaa meidät siltä vaaralta, että porvarilliset ja „sosia
listiset” pasifistit ymmärtävät väärin militarisminvastai- 
sen tunnuksemme ja tulkitsevat sitä siinä mielessä, että 
me muka pidämme mahdollisena militarismin täydellistä 
hävittämistä p o r v a r i l l i s e s s a  Sveitsissä, jota
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i m p e r i a l i s t i s e t  valtiot ympäröivät, i l m a n  sosia
listista vallankumousta (mikä on luonnollisesti järjettö
myys, jonka me kaikki yksimielisesti torjumme).
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