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SAKSAN SOSIALIDEMOKRATIA 
JA ASEVARUSTELU

Saksan valtiopäivien budjettivaliokunta on hyväksynyt 
ensimmäisessä käsittelyssä ehdotuksen sotamenolaiksi. Sen 
hyväksyminen on varmasti taattu. Junkkerien — noiden 
Purishkevitshimme ja Markovimme aateveljien — hallitus 
„työskentelee” yksissä tuumin Saksan porvariston kanssa 
kansan sortamiseksi entistä tehokkaammin ja siinä 
samalla tuhoamisaseita tuottavien tehtailijain liikevoitto
jen korottamiseksi. Sotatarvike- ja varustetehtailijoilla 
kauppa käy hyvin. Preussilaiset aatelisnulkit nauttivat 
jo etukäteen siitä, että heille avautuu „ylimääräisiä” upsee
rinvirkoja. Kaikki komentoa pitävät luokat ovat tyytyväi
siä,— ja mitä muuta ovatkaan nykyiset parlamentit, ellei
vät komentoa pitävien luokkien tahdon toimeenpanoväli- 
neitä?

Uusien asevarustusten puolustamiseksi yritetään kuten 
tavallisesti maalailla kauhukuvia „isänmaata” uhkaavista 
vaaroista. Saksan kansleri pelottelee saksalaista poro- 
porvaria muun muassa slaavilaisvaaralla. Balkanin voitot 
ovat nähkääs voimistaneet „slaavilaisuutta”, joka on viha
mielinen koko „saksalaiselle maailmalle”!! Panslavismi, 
aate kaikkien slaavilaisten yhdistämisestä saksalaisia 
vastaan,— siinä vaara, junkkerien kansleri vakuuttaa.

Saksan sosialidemokraatit ovat paljastaneet ja paljasta
vat jatkuvasti lehdistössään, parlamenttipuheissaan ja 
kokouksissa näitä tekopyhiä, kiihkoisänmaallisia puuhia. 
Sosialidemokraatit sanovat, että on olemassa valtio, jossa 
on slaavilainen väestöenemmistö ja jossa on jo ajat sitten 
ollut voimassa poliittinen vapaus ja perustuslaillinen jär
jestys. Se on Itävalta. On suorastaan typerää pelätä tämän 
valtion hautovan sotaisia hankkeita.

Kun sosialidemokraatit panivat Saksan kanslerin ah
taalle, niin hän viittasi Pietarissa olleisiin panslavistien
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meluisiin mielenosoituksiin. Erinomainen peruste! Tykkejä, 
panssaria, kanuunoita, ruutia ynnä muita „kulttuuri”- 
tarvikkeita valmistuttavat tehtailijat mielivät hyötyä sekä 
Saksassa että Venäjällä ja yleisöä puijatakseen vetoavat 
toinen toiseensa. Saksalaisia pelotellaan venäläisillä sho- 
vinisteilla ja venäläisiä saksalaisilla. Ja kummatkin ovat 
viheliäisiä pelinappuloita kapitalistien käsissä, sillä kapi
talistit tietävät mainiosti, että on naurettavaa ajatellakaan 
Venäjän ryhtyvän sotaan Saksaa vastaan.

Toistamme, että saksalaisille shovinisteille on taattu 
enemmistö valtiopäivillä. Mutta saksalaisten työläisten 
keskuudessa kasvaa suuttumus ja vaaditaan turvautumaan 
muihinkin kuin parlamentaarisiin taistelukeinoihin shovi- 
nistien harjoittaman kansan rahojen häpeämättömän ros- 
vouksen torjumiseksi. On kiintoisaa panna merkille, että 
l:sen Wiirttembergin vaalipiirin (Stuttgart) sosialidemo
kraattien yleisessä kokouksessa hyväksyttiin seuraava pää
töslauselma:

„Yleinen kokous pahoittelee sitä, ettei sotamenolakiehdo- 
tusta vastaan parlamentissa käydä kyllin tarmokasta tais
telua. Kokous on sitä mieltä, että asetehtailijain hurjaa 
hyökkäystä kansan taskun kimppuun on vastustettava kai
kin mahdollisin keinoin. Tämän vuoksi kokous odottaa, että 
valtiopäivien sosialidemokraattinen puolueryhmä ryhtyy 
taisteluun mitä tarmokkaimmalla tavalla, kaihtamatta edes 
jarrutustakaan, kun lakiehdotus joutuu valiokunnasta koko 
valtiopäivien yleiseen käsittelyyn. Kokous pitää riittämättö
mänä sitä ulkoparlamentaarista taistelua, mitä puolue on 
tähän saakka käynyt. Kokous vaatii, että puoluehallinnon 
on ryhdyttävä järjestämään koko työtätekevän väestön 
käsittävää toimintaa, muun muassa joukkolakkoja.”

Saksan sosialidemokratian keskuudessa kasvaa hitaasti 
mutta vastustamattomasti tietoisuus, että työläisten on 
käytävä entistä päättävämpää, hyökkäävää, joukkoluon- 
toista taistelua. Joskin opportunistit, joita on runsaasti 
parlamentin puolueryhmässä ja työväenliikkeen virkailijoi
den keskuudessa, vastustavat tällaista taistelua, niin työ
väen joukoissa se saa entistä suurempaa kannatusta.

„Pravda" Л? 116, 
toukokuun 22 pnä 1913

Julkaistaan
Pravda” lehden tekstin mukaan


