
F R I E D R I C H  E N G E L S

KOMMUNISMIN PERIAATTEET36

/. kysymys: Mitä on kommunismi?
Vastaus: Kommunismi on oppi proletariaatin vapautumisen eh

doista.
2. kysymys: Mitä on proletariaatti?
Vastaus: Proletariaatiksi nimitetään sitä yhteiskuntaluokkaa, jo

ka hankkii toimeentulonsa yksinomaan myymällä työtään eikä elä 
mistään pääomasta saamansa voiton kustannuksella, luokkaa, jonka 
onni ja onnettomuus, elämä ja kuolema ja koko olemassaolo riippuu 
työn kysynnästä, ts. hyvän ja huonon asiaintilan vaihtumisesta, hil
littömän kilpataistelun heilahteluista. Lyhyesti, proletariaatti eli 
proletaariluokka on 1800-luvun työtätekevä luokka.

3. kysymys: Eikö siis proletaareja ole aina ollut olemassa?
Vastaus: Ei, ei aina. Köyhiä ja työtätekeviä luokkia on aina ollut

olemassa, ja työtätekevät luokat ovat tavallisesti eläneet köyhyydes
sä. Mutta sellaisia köyhiä, sellaisia työläisiä, jotka olisivat eläneet 
mainitunlaisissa oloissa, ts. proletaareja, ei ole ollut aina, samoin 
kuin kilpailukaan ei ole aina ollut täysin vapaata ja rajoittamatonta.

4. kysymys: Miten proletariaatti syntyi?
Vastaus: Proletariaatti syntyi sen teollisen kumouksen seuraukse

na, joka tapahtui Englannissa viime vuosisadan jälkipuoliskolla ja 
toistui sen jälkeen maailman kaikissa sivistysmaissa. Tuon teollisen 
kumouksen oli aiheuttanut höyrykoneen, monenlaisten kehruukonei- 
den, kutomakoneen ja monien muiden mekaanisten laitteiden keksi
minen. Nämä koneet, jotka olivat hyvin kalliita ja joita siitä syystä 
pystyivät hankkimaan vain suurkapitalistit, muuttivat koko siihen
astisen tuotantotavan ja syrjäyttivät entiset työläiset, sillä koneet 
valmistivat halvempia ja parempia tavaroita kuin työläiset olivat 
valmistaneet epätyydyttävillä rukeillaan ja kangaspuillaan. Siten 
nuo koneet siirsivät teollisuuden kokonaisuudessaan suurkapitalis-
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tien käsiin ja tekivät täysin arvottomaksi sen mitättömän pienen 
omaisuuden, joka työläisillä oli (työkalut, kangaspuut jne.), niin että 
kapitalistit anastivat tuota pikaa käsiinsä kaiken eikä työläisille 
jäänyt mitään. Siten kankaiden valmistuksen alalla siirryttiin tehdas- 
tuotantoon. — Heti kun oli saatu sysäys koneiden ja tehdastuotannon 
soveltamiseen käytäntöön, tehdastuotanto levisi nopeasti kaikille 
muillekin teollisuuden aloille, eritoten kankaiden painovärjäyksen, 
kirjanpainannan, savenvalun ja metallivalmisteiden tuotannon alalle. 
Työ alkoi jakautua yhä enemmän erillisten työläisten kesken, niin 
että työläinen, joka aikaisemmin oli suorittanut koko työn, suoritti 
nyt vain osan siitä. Tämä työnjako antoi mahdollisuuden valmistaa 
tuotteita nopeammin ja niin ollen myös halvemmalla. Se rajoitti kun
kin työläisen toiminnan joksikin yhdeksi, hyvin yksinkertaiseksi 
ja jatkuvasti toistuvaksi mekaaniseksi liikkeeksi, jonka kone saattoi 
suorittaa yhtä hyvin ja jopa paljon paremminkin. Siten kaikki nuo 
teollisuudenalat toinen toisensa jälkeen joutuivat höyryvoiman, ko
neiden ja tehdastuotannon valtaan aivan samoin kuin olivat joutuneet 
kehruu- ja kutomateollisuuskin. Se merkitsi niiden siirtymistä ko
konaisuudessaan suurkapitalistien käsiin, ja näilläkin aloilla työläiset 
menettivät viimeisetkin itsenäisyytensä rippeet. Tehdastuotanto ei 
alistanut herruuteensa vähitellen ainoastaan manufaktuuriteollisuut- 
ta sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan alkoi vallata yhä laajem
min myös käsiteollisuutta, sillä tälläkin alalla suurkapitalistit syr
jäyttivät yhä enemmän pientuottajia järjestämällä suuria työverstai- 
ta, joissa voitiin välttää monia kustannuksia ja kehittää pitkälle 
työnjakoa. Nykyään on tultu siihen, että tehdastuotanto on vakiintu
nut sivistysmaissa miltei kaikilla työaloilla ja suurteollisuus on mil
tei kaikilla aloilla syrjäyttänyt käsityön ja manufaktuuriteollisuuden. 
— Tämän seurauksena entinen keskisääty, varsinkin pienet käsityö
läiset, joutuu entistä suuremmassa määrässä vararikkoon, työnteki
jän entinen asema muuttuu kerrassaan ja muodostuu kaksi uutta luok
kaa, jotka vähitellen nielevät kaikki muut luokat. Nimittäin:

I. Niiden suurkapitalistien luokka, jotka jo nykyään ovat kai
kissa sivistysmaissa kaikkien elämäntarvikkeiden sekä niiden tuotan
toon tarvittavien raaka-aineiden ja työkalujen (koneiden, tehtaiden 
yms.) miltei yksinomaisia omistajia. Se on porvareiden luokka eli 
porvaristo.

II. Niiden omistamattomien luokka, joiden on pakko myydä por
vareille työtään saadakseen korvaukseksi elämäntarvikkeita olemas
saolonsa ylläpitämiseksi. Tätä luokkaa sanotaan proletaarien luokak
si eli proletariaatiksi.

5. kysymys: Millä ehdoilla proletaarit myyvät työtään porva
reille?

Vastaus: Työ on samanlaista tavaraa kuin kaikki muukin ja sen 
hinta määräytyy samojen lakien mukaan kuin kaikkien muidenkin 
tavaroiden hinta. Suurteollisuuden eli vapaan kilpataistelun vallites
sa — jotka ovat samaa, kuten alempana toteamme — tavaran hinta
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on keskimäärin aina yhtä suuri kuin tuon tavaran tuotantokustannuk" 
set. Työnkin hinta on siis yhtä suuri kuin työn tuotantokustannukset’ 
ja työn tuotantokustannukset koostuvat juuri siitä elämäntarvikkei" 
den määrästä, joka on välttämätön työläisen työkyvyn säilyttäm iset 
si ja työväenluokan sukupuuttoon kuolemisen estämiseksi. Työläinen 
ei saa työstään enempää kuin tarvitsee tähän tarkoitukseen; työn hin
ta eli työpalkka on siis mahdollisimman alhainen ja muodostaa elä
män ylläpitämiseen tarvittavan minimin. Koska liikeasioissa on vä
liin parempia, väliin taas huonompia aikoja, niin työläinen saa vä
liin enemmän, väliin taas vähemmän aivan samoin kuin tehtailija
kin saa tavarastaan toisinaan enemmän, toisinaan taas vähemmän. 
Kun otetaan huomioon hyvät ja huonot ajat, niin tehtailija saa kui
tenkin tavarastaan keskimäärin tuotantokustannuksia vastaavan hin
nan, ja samoin myös työläinen saa keskimäärin tuon minimin. Tämä 
taloudellinen työpalkkalaki toteutuu sitä täsmällisemmin, mitä suu
remmassa määrin suurteollisuus saa valloitetuksi kaikki työalat.

6. kysymys: Mitä työtätekeviä luokkia oli olemassa ennen teol
lista kumousta?

Vastaus: Yhteiskuntakehityksen eri asteista riippuen työtätekevät 
luokat ovat eläneet erilaisissa oloissa ja ne ovat olleet erilaisessa ase
massa omistaviin ja hallitseviin luokkiin nähden. Muinaisuudessa työ
tätekevät olivat isäntiensä orjia samoin kuin ovat vielä nykyäänkin 
orjina monissa takapajuisissa maissa ja jopa Yhdysvaltojen etelä
osassakin. Keskiaikana ne olivat maanomistaja-aatelien maaorjia, 
joiksi ne ovat jääneet vielä nykypäiviin asti Unkarissa, Puolassa ja 
Venäjällä. Sitä paitsi kaupungeissa oli keskiaikana aina teolliseen 
kumoukseen asti käsityöläiskisällejä, jotka tekivät työtä pikkuporva
rillisille mestareille. Manufaktuuriteollisuuden kehittyessä alkoi vä
hitellen ilmestyä manufaktuurityöläisiä, jotka olivat palkkalaisina 
suuremmilla kapitalisteilla.

7. kysymys: Missä suhteessa proletaari eroaa orjasta?
Vastaus: Orja on myyty kerralla ja koko iäkseen, proletaarin on

itsensä myytävä itseään joka päivä ja joka tunti. Jokainen erillinen 
orja on määrätyn herran omaisuutta, ja orjan olemassaolo, niin vihe
liäinen kuin se onkin, on kuitenkin turvattu, koska herra on kiinnos
tunut siitä. Erillinen proletaari taas on niin sanoaksemme koko por- 
varistoluokan omaisuutta. Hänen työtään ostetaan vain silloin, kun 
joku tarvitsee sitä, eikä hänen olemassaolonsa ole sen vuoksi turvat
tu. Olemassaolo on turvattu ainoastaan proletaarien luokalle koko
naisuudessaan. Orja on kilpataistelun ulkopuolella, proletaari elää 
kilpataistelun oloissa ja kokee kaikki sen heilahtelut. Orjaa pidetään 
esineenä eikä kansalaisyhteiskunnan jäsenenä. Proletaari tunnuste
taan yksilöksi, kansalaisyhteiskunnan jäseneksi. Orjan olemassaolo 
saattaa siis olla siedettävämpää kuin proletaarin, mutta proletaari 
kuuluu korkeammalla kehitysasteella olevaan yhteiskuntaan ja hän 
itsekin on korkeammalla asteella kuin orja. Orja vapauttaa itsensä 
siten, että hävittää kaikista yksityisomistuksellisista suhteista ai
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noastaan orjuussuhteen ja vasta sen ansiosta muuttuu proletaariksi; 
proletaari taas voi vapauttaa itsensä ainoastaan hävittämällä yksi
tyisomistuksen yleensä.

8. kysymys: Missä suhteessa proletaari eroaa maaorjasta?
Vastaus: Maaorjalla on hallussaan tai käytössään tuotantoväline,

maatilkku, ja sen korvaukseksi hän luovuttaa osan tuloistaan tai suo
rittaa joitakin töitä. Proletaari tekee työtä toisen henkilön työkaluil
la ja tämän toisen hyväksi saaden korvaukseksi osan tuloista. Maaorja 
luovuttaa, proletaarille annetaan. Maaorjan olemassaolo on turvattu, 
proletaarin olemassaolo ei ole turvattu. Maaorja on kilpataistelun 
ulkopuolella, proletaari elää kilpataistelun oloissa. Maaorja vapaut
taa itsensä joko siten, että pakenee kaupunkiin ja muuttuu siellä kä
sityöläiseksi, tai siten, että antaa tilanherralleen työn ja tuotteiden 
asemesta rahaa ja muuttuu vapaaksi vuokralaiseksi, tai siten, että 
häätää pois feodaalinsa ja muuttuu itse omistajaksi. Lyhyesti sanoen 
hän vapauttaa itsensä siten, että tavalla tai toisella liittyy omistaja- 
luokan riveihin ja astuu kilpataistelun piiriin. Proletaari taas vapaut
taa itsensä siten, että hävittää kilpataistelun, yksityisomistuksen ja 
kaikki luokkaeroavuudet.

9. kysymys: Missä suhteessa proletaari eroaa käsityöläisestä?*
10. kysymys: Missä suhteessa proletaari eroaa manufaktuurityö- 

läisestä?
Vastaus: Manufaktuurityöläisellä oli 1500- ja 1700-luvulla mil

tei kaikkialla vielä omistuksessaan tuotantokalustoa: omat kangas
puut, perhekäyttöön tarkoitettu rukki ja pieni maapalsta, jota hän 
muokkasi työnsä lomassa. Proletaarilla ei ole mitään tällaista. Manu- 
faktuurityöläinen asuu melkein aina maaseudulla ja hän on enemmän 
tai vähemmän patriarkaalisissa suhteissa tilanherraansa tai työnan
tajaansa. Proletaarit elävät enimmäkseen suurissa kaupungeissa ja 
proletaaria sitovat työnantajaan pelkät rahasuhteet. Suurteollisuus 
hävittää patriarkaaliset olot ja siten manufaktuurityöläinen menet
tää viimeisetkin omaisuutensa rippeet ja vasta sitten ja sen vuoksi 
muuttuu proletaariksi.

11. kysymys: Mitä lähimpiä seurauksia aiheutti teollinen kumous 
ja yhteiskunnan jakautuminen porvareihin ja proletaareihin?

Vastaus: Ensiksikin seurauksena siitä, että konetyö alensi yhä 
enemmän teollisuustuotteiden hintoja, entinen manufaktuurijärjes- 
telmä eli käsityöhön perustuva teollisuus sortui kokonaan kaikissa 
maanosissa. Kaikki puolibarbaariset maat, jotka siihen asti olivat 
jääneet enemmän tai vähemmän syrjään historiallisesta kehityksestä 
ja joissa siihen asti oli vallinnut manufaktuuriteollisuus, tempais
tiin siten väkipakolla eristyneisyydestään. Ne alkoivat ostaa englan
tilaisten halvempia tavaroita ja tuomitsivat siten tuhoon omat ma-

* Tämän alle Engels on jättänyt käsikirjoitukseensa tyhjän tilan vastau k 
selle yhdeksänteen kysymykseen. Toim.
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nufaktuurityöläisensä. Näin ollen maat, jotka eivät vuosituhansiin 
olleet edistyneet lainkaan, esimerkiksi Intia, kokivat täydellisen val
lankumouksen ja jopa Kiinakin kulkee nykyään vallankumousta koh
ti. On menty niin pitkälle, että tänään Englannissa keksitty uusi kone 
jättää vuoden kuluessa leivättömäksi miljoonia työläisiä Kiinassa. 
Suurteollisuus on näin ollen sitonut toisiinsa kaikki maapallon kan
sat, yhdistänyt kaikki pienet paikalliset markkinat maailmanmarkki- 
noihin, muokannut koko maaperän sivistykselle ja edistykselle ja 
johtanut siihen, että kaikki mitä tapahtuu sivistysmaissa, vaikuttaa 
välttämättä kaikkiin muihin maihin; niin että jos Englannissa tai 
Ranskassa työläiset vapauttaisivat nyt itsensä, niin se aiheuttaisi 
kaikissa muissa maissa vallankumouksia, jotka ennemmin tai myö
hemmin johtaisivat niissäkin työläisten vapautumiseen.

Toiseksi kaikkialla, missä suurteollisuus on tullut manufaktuurin 
tilalle, teollinen kumous on moninkertaistanut tavattomasti porvaris
ton rikkautta ja mahtia ja tehnyt siitä maan tärkeimmän luokan. Tä
män seurauksena kaikkialla, missä tuo prosessi on tapahtunut, porva
risto on saanut käsiinsä poliittisen vallan ja syrjäyttänyt siihen asti 
hallinneet luokat — ylimystön ja ammattikunnallisen porvariston — 
sekä niitä kumpaakin edustaneen absoluuttisen monarkian. Porvaris
to hävitti ylimystön ja aateliston mahdin lakkauttamalla majoraatin 
eli maaomaisuuksien luovuttamattomuuden ja poistamalla kaikki 
aateliston etuoikeudet. Se musersi ammattikuntaporvariston mahdin 
hävittämällä kaikki ammattikunnat ja kaikki käsityöläisten etuoi
keudet. Niiden kumpienkin tilalle se toi vapaan kilpataistelun, ts. 
yhteiskunnan sellaisen tilan, jolloin jokaisella on oikeus harjoittaa 
mitä teollisuustoiminnan alaa tahansa eikä ketään voi estää siitä 
mikään muu kuin siihen tarvittavan pääoman puute. Vapaan kilpa- 
taistelun voimaantulo merkitsi näin ollen samaa kuin olisi julistettu 
avoimesti, että siitä lähtien kaikki yhteiskunnan jäsenet olivat eriar
voisia vain sikäli, mikäli heidän pääomansa olivat eriarvoisia ja että 
pääomasta oli tullut ratkaiseva voima ja kapitalisteista, porvareista 
oli tullut tärkein luokka yhteiskunnassa. Mutta vapaa kilpataistelu 
on tarpeen suurteollisuuden kehityksen alkukaudella, sillä se on ai
noa yhteiskunnan olotila, jonka vallitessa suurteollisuus saattaa kas
vaa. — Hävitettyään siten aateliston ja ammattikuntaporvariston 
yhteiskunnallisen mahdin porvaristo hävitti samoin niiden poliitti- 
senkin vallan. Tultuaan yhteiskunnan tärkeimmäksi luokaksi porva
risto julistautui tärkeimmäksi luokaksi politiikankin alalla. Se teki 
tämän saattamalla voimaan edustusjärjestelmän, jonka perustana oli 
porvarillinen tasa-arvoisuus lain edessä ja vapaan kilpataistelun lain
säädännöllinen tunnustaminen. Euroopan maissa tämä järjestelmä 
toteutettiin perustuslaillisen monarkian muodossa. Perustuslaillisissa 
monarkioissa äänioikeus on ainoastaan tietyn pääoman omistajilla, 
ts. ainoastaan porvareilla. Nämä porvarivalitsijat valitsevat valtiopäi- 
vämiehet, ja nuo porvaristoon kuuluvat valtiopäivämiehet valitsevat 
porvarillisen hallituksen käyttäen hyväkseen verotuskielto-oikeutta.
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Kolmanneksi teollinen kumous edisti proletariaatin kasvua sa
massa määrin kuin porvaristonkin kasvua. Mitä enemmän porvaristo 
rikastui, sitä monilukuisemmaksi kasvoi proletariaatti. Koska ainoas
taan pääoma voi antaa työtä proletaareille, ja pääoma suurenee vain 
silloin kun se käyttää työtä, niin proletariaatti kasvaa tarkalleen pää
oman kasvua vastaavasti. Samalla teollinen kumous kokoaa porvarei
ta ja proletaareja suuriin kaupunkeihin, joissa on edullisinta kehittää 
teollisuutta, ja tämä valtavien kansanjoukkojen kokoontuminen yh
teen paikkaan saa proletaarit tajuamaan heidän voimansa. Sitä mu
kaa kuin teollinen kumous edistyy, sitä mukaa kuin keksitään jatku
vasti uusia, käsityötä syrjäyttäviä koneita, suurteollisuus painaa yhä 
alemmaksi työpalkan ja, kuten jo sanoimme, alentaa sen minimiin, 
minkä seurauksena proletariaatin asema muuttuu yhä sietämättö
mämmäksi. Siten toisaalta proletariaatin tyytymättömyyden kasvun 
ja toisaalta sen voiman kasvun seurauksena teollinen kumous val
mistelee yhteiskunnallista vallankumousta, jonka proletariaatti to
teuttaa.

12. kysymys: Millaisia olivat teollisen kumouksen myöhemmät 
seuraukset?

Vastaus: Suurteollisuus on luonut höyry- sekä muiden koneiden 
muodossa välineet, jotka ovat antaneet mahdollisuuden laajentaa lo
puttomasti teollista tuotantoa lyhyen ajan sisällä ja vähäisin kustan
nuksin. Tuotannon noin helpon laajentamisen ansiosta vapaa kilpai
lu, joka oli suurteollisuuden väistämätön seuraus, sai kohta tavatto
man kärkevän luonteen; kapitalistit ryntäsivät joukoittain teolli
suuteen, ja hyvin pian saatiin tuotetuksi enemmän kuin pystyttiin 
kuluttamaan. Tästä seurasi, että tuotettuja tavaroita ei saatu myy
dyksi ja alkoi niin sanottu liikepula. Tehtaat oli pysäytettävä, tehtai
lijat vararikkoutuivat ja työläiset jäivät ilman leipää. Kaikkialla 
koitti kauhistuttava kurjuus. Jonkin ajan kuluttua liikatuotteet saa
tiin myydyksi, tehtaat pantiin taas käyntiin, työpalkka kohosi ja 
vähitellen asiat alkoivat luistaa paremmin kuin milloinkaan. Näin 
ei kuitenkaan jatkunut pitkälti, sillä kohta taas oli tuotettu liikaa 
tavaroita, alkoi uusi pula, joka kehittyi aivan samoin kuin edelli
nenkin. Vuosisatamme alusta alkaen teollisuus on näin ollen kokenut 
jatkuvasti heilahteluja kukoistuskausista pulakausiin, ja tuollainen 
pula on alkanut melkein säännöllisesti aina viiden tai seitsemän vuo
den kuluttua, ja joka kerta se on aiheuttanut tavattoman suuria on
nettomuuksia työläisten keskuudessa, yleistä vallankumouksellista 
kiihtymystä ja hyvin suuren vaaran koko olemassaolevalle järjestel
mälle.

13. kysymys: Mitä noista säännöllisesti toistuvista liikepulista 
seuraa?

Vastaus: Ensinnäkin se, että vaikka suurteollisuus loikin itse 
kehityksensä alkukaudella vapaan kilpataistelun, niin nykyään se 
on jo ylittänyt kasvussaan vapaan kilpataistelun puitteet; että kil- 
pataistelu ja yleensä erillisten henkilöiden harjoittama teollisuustuo

75



tanto ovat muuttuneet suurteollisuuden kahleiksi, jotka sen on murs
kattava ja jotka se murskaa; että niin kauan kuin suurteollisuutta 
harjoitetaan nykyisin perustein, se ei voi olla olemassa aiheuttamatta 
joka seitsemäs vuosi toistuvaa yleistä häiriötilaa, mikä uhkaa joka 
kerta koko sivilisaatiota ja paitsi sitä, että syöksee kurjuuteen prole
taareja, saattaa vararikkoon myös monia porvareita; että on siis joko 
kieltäydyttävä suurteollisuudesta — mikä on kerrassaan mahdotonta 
— tai tunnustettava, että on välttämätöntä luoda aivan uusi yhteis
kuntajärjestys, jonka vallitessa teollisuustuotantoa eivät johda eril
liset, keskenään kilpailevat tehtailijat, vaan koko yhteiskunta tiu
kan suunnitelman mukaan ja yhteiskunnan kaikkien jäsenten tarpeita 
vastaavasti.

Toiseksi, että suurteollisuus ja sen aikaansaama tuotannon loput
toman laajentamisen mahdollisuus ovat edellytyksenä sellaisen yh
teiskuntajärjestelmän luomiselle, jossa tuotetaan kaikkia elintärkei
tä tarvikkeita niin paljon, että yhteiskunnan jokainen jäsen pystyy 
kehittämään ja käyttämään aivan vapaasti kaikkia voimiaan ja kyky
jään. Siis nimenomaan se suurteollisuuden ominaisuus, joka synnyt
tää nyky-yhteiskunnassa koko kurjuuden ja kaikki liikepulat, osoit
tautuu toisenlaisen yhteiskuntajärjestyksen vallitessa juuri siksi omi
naisuudeksi, joka hävittää tuon kurjuuden ja nuo onnettomuutta ai
heuttavat heilahtelut.

Täten on siis täysin vakuuttavasti todistettu:
1) että nykyään kaikki nuo onnettomuudet voidaan selittää vain 

sellaisesta yhteiskuntajärjestelmästä johtuviksi, joka ei enää vastaa 
aikamme olosuhteita;

2) että on jo olemassa keinot noiden onnettomuuksien poistami
seksi lopullisesti uuden yhteiskuntajärjestelmän luomisen tietä.

14. kysymys: Millainen tuon uuden yhteiskuntajärjestelmän tu
lee olla?

Vastaus: Ennen muuta teollisuuden ja kaikkien tuotannonalojen 
johto yleensä otetaan pois erillisten, keskenään kilpailevien yksilöi
den käsistä. Sen sijaan kaikki tuotannonalat tulevat olemaan koko 
yhteiskunnan huostassa, ts. niitä tullaan hoitamaan koko yhteiskun
nan etuja silmällä pitäen, yhteiskunnallisen suunnitelman mukaan ja 
niiden hoitoon tulevat osallistumaan kaikki yhteiskunnan jäsenet. 
Tuo uusi yhteiskuntajärjestelmä hävittää siis kilpataistelun ja kor
vaa sen yhteenliittymällä. Koska erillisten henkilöiden harjoittama 
teollisuustoiminta johtaa väistämättä yksityisomistukseen ja koska 
kilpataistelu on vain sellainen teollisuudenharjoittamiskeino, jolloin 
teollisuutta johtavat erilliset yksityisomistajat, niin yksityisomistus
ta ei voida erottaa yksilöllisestä teollisuustoiminnasta eikä kilpatais- 
telusta. Yksityisomistus on siis niin ikään hävitettävä ja sen tilalle 
tulee kaikkien tuotantovälineiden yhteinen käyttö ja yhteisen sopi
muksen mukainen tuotteiden jako eli niin sanottu yhteisomaisuus. 
Yksityisomistuksen hävittäminen on lyhin ja yleispätevin ilmaus 
koko yhteiskuntajärjestelmän uudistamisesta, jonka teollinen kehi
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tys aiheuttaa. Siksi kommunistit asettavat aivan oikein tärkeimmäksi 
vaatimuksekseen yksityisomistuksen hävittämisen.

15. kysymys: Oliko siis yksityisomistuksen hävittäminen aikai
semmin mahdotonta?

Vastaus: Kyllä, se oli mahdotonta. Jokainen yhteiskuntajärjestel
män muutos, jokainen omistussuhteissa tapahtunut mullistus on ollut 
välttämätön seuraus sellaisten uusien tuotantovoimien luomisesta, 
jotka ovat lakanneet vastaamasta vanhoja omistussuhteita. Yksityis
omistus itsekin on syntynyt siten. Yksityisomistusta ei nimittäin ole 
aina ollut olemassa; kun keskiajan lopulla syntyi manufaktuurin 
muodossa uusi tuotantotapa, joka ei sopinut silloisen feodaalisen ja 
ammattikuntaomistuksen puitteisiin, tuo vanhat omistussuhteet ylit
tänyt manufaktuuri loi itselleen uuden omistusmuodon: yksityis
omistuksen. Manufaktuurille sekä suurteollisuudelle sen kehityksen 
alkuasteella ei ollut mahdollinen mikään muu omistusmuoto kuin 
yksityisomistus eikä mikään muu yhteiskuntajärjestelmä kuin yksi
tyisomistukseen perustuva järjestelmä. Niin kauan kuin ei voida tuot
taa kyllin paljon, että ei ainoastaan riittäisi kaikille, vaan myös jäisi 
ylimääräisiä tuotteita yhteiskunnallisen pääoman laajentamiseen 
ja tuotantovoimien jatkuvaan kehittämiseen, niin kauan tulee aina 
olemaan hallitseva luokka, joka määrää yhteiskunnan tuotantovoi
mista, sekä toinen, köyhä ja sorrettu luokka. Tuotannon kehitysas
teesta riippuu, mitä nuo luokat ovat. Keskiaikana, jolloin maanvil
jelys oli määräävänä, niitä edustivat tilanherra ja maaorja; myöhem
män keskiajan kaupungeissa ammattikuntamestari, kisälli ja päivä
läinen; 1600-luvulla manufaktuurilaitoksen omistaja ja manufaktuuri- 
työläinen; 1800-luvulla suurtehtailija ja proletaari. Tuoantovoimat 
eivät ilmeisestikään ole tähän mennessä vielä kehittyneet siinä mää
rin, että voitaisiin tuottaa riittävästi tuotteita kaikille ja että yksi
tyisomistus olisi jo muuttunut noiden tuotantovoimien kehityksen 
kahleiksi, esteeksi. Mutta nykyään on suurteollisuuden kehityksen 
ansiosta ensinnäkin luotu pääomia ja tuotantovoimia ennen kuulumat
tomat määrät ja on olemassa varoja noiden tuotantovoimien laajen
tamiseksi suunnattomasti lyhyen ajan kuluessa. Toiseksi nuo tuotan
tovoimat ovat keskittyneet harvalukuisten porvareiden käsiin, kun 
taas laajat kansanjoukot muuttuvat yhä enemmän proletaareiksi ja 
niiden asema käy sitä kurjemmaksi ja sietämättömämmäksi, mitä 
enemmän porvariston rikkaudet kasvavat. Kolmanneksi nuo mahta
vat, joutuisasti lisääntyvät tuotantovoimat ovat siinä määrin ohit
taneet kasvussaan yksityisomaisuuden ja porvariston, että ne aiheut
tavat jatkuvasti yhteiskuntajärjestelmän voimakkaita järkytyksiä. 
Siksi yksityisomistuksen hävittäminen on vasta nyt käynyt paitsi 
mahdolliseksi myös kerrassaan välttämättömäksi.

16. kysymys: Voidaanko yksityisomistus hävittää rauhanomaista 
tietä?

Vastaus: Olisi toivottavaa, että voitaisiin, ja kommunistit tieten
kin vastustaisivat sitä viimeisinä. Kommunistit tietävät erittäin
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hyvin, että kaikenlaiset salaliitot ovat hyödyttömiä ja jopa vahingol
lisia. He tietävät erittäin hyvin, että vallankumousta ei voida tehdä 
tahallisesti tai mielivaltaisesti ja että vallankumoukset ovat aina ja 
kaikkialla olleet sellaisten olosuhteiden välttämätön seuraus, jotka 
eivät ole laisinkaan riippuneet erillisten puolueiden tai kokonaisten 
luokkienkaan tahdosta tai ohjauksesta. Samalla he näkevät kuitenkin, 
että miltei kaikissa sivistysmaissa tukahdutetaan pakkokeinoin prole
tariaatin kehitystä ja juuri siten kommunistien vastustajat tekevät 
kaikin voimin työtä vallankumouksen hyväksi. Jos tämä kaikki saa 
proletariaatin lopulta nousemaan vallankumoukseen, niin me, kom
munistit, tulemme silloin puolustamaan proletariaatin asiaa teoin 
yhtä hyvin kuin nyt puolustamme sanoin.

17. kysymys: Voidaanko yksityisomistus hävittää kerralla?
Vastaus: Ei, ei voida, samoin kuin ei voida kerralla laajentaa ole

massaolevia tuotantovoimia yhteiskunnallisen talouden luomiseen 
tarvittavissa puitteissa. Siksi kaikista merkeistä päätellen lähenemässä 
oleva proletaarinen vallankumous pystyy vain vähitellen uudistamaan 
nykyistä yhteiskuntaa ja se hävittää yksityisomistuksen vasta sitten, 
kun luodaan siihen tarvittavien tuotantovälineiden paljous.

18. kysymys: Millainen tulee olemaan tuon vallankumouksen 
kulku?

Vastaus: Ennen muuta se pystyttää demokraattisen järjestelmän 
ja siten joko välittömästi tai välillisesti proletariaatin poliittisen her
ruuden. Välittömästi Englannissa, missä proletariaatti muodostaa jo 
nyt kansan enemmistön, ja välillisesti Ranskassa ja Saksassa, missä 
kansan enemmistö koostuu paitsi proletaareista myös pientalonpo
jista ja kaupunkien pikkuporvareista, jotka ovat vasta siirtymässä 
proletariaattiin, riippuvat yhä enemmän proletariaatista kaikkien 
poliittisten etujensa toteuttamisessa ja siksi joutuvat kohta yhtymään 
proletariaatin vaatimuksiin. Siihen ehkä tarvitaan vielä uusi tais
telu, joka kuitenkin päättyy varmasti proletariaatin voittoon.

Demokratia olisi kerrassaan hyödytön proletariaatille, ellei sitä 
käytettäisi viipymättä niiden laajojen toimenpiteiden toteuttamis
keinona, jotka suunnataan välittömästi yksityisomistusta vastaan ja 
jotka turvaavat proletariaatin olemassaolon. Nuo nykyisistä olosuh
teista juontuvat tärkeimmät toimenpiteet ovat seuraavat:

1) Yksityisomistuksen rajoittaminen: progressiivinen verotus, kor
kea perintövero, perimisoikeuden kieltäminen sivuperillisiltä (veljil
tä, veljenlapsilta jne.), pakolliset lainat jne.

2) Maanomistajien, tehtailijoiden, rautateiden omistajien ja lai
vanomistajien vähittäinen pakkoluovutus, osittain kilpailussa val
tion teollisuuden kanssa, osittain lunastamalla välittömästi maksu- 
osoituksilla.

3) Kaikkien kansan enemmistöä vastaan nousseiden maanpako
laisten ja kapinoitsijoiden omaisuuden takavarikointi.

4) Työn tai toimialan järjestäminen proletaareille kansallisilla 
maatiloilla, tehtaissa ja työverstaissa, minkä ansiosta häviää työläis
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ten keskinäinen kilpailu, ja tehtailijoiden, mikäli heitä vielä jää, on 
pakko maksaa yhtä suurta palkkaa kuin valtiokin maksaa.

5) Samanlainen työpakko kaikille yhteiskunnan jäsenille siihen 
asti kun yksityisomistus hävitetään täydellisesti. Teollisuusarmeijoi- 
den muodostaminen, varsinkin maataloutta varten.

6) Luottojärjestelmän ja rahakaupan keskittäminen valtion kä
siin valtion pääomalla toimivan kansallisen pankin välityksellä. 
Kaikkien yksityispankkien ja pankkiiriliikkeiden sulkeminen.

7) Kansallisten tehtaiden, työverstaiden, rautateiden ja laivojen 
lukumäärän lisääminen, kaikkien viljelemättömien maiden muokkaus 
ja jo viljeltyjen maiden muokkauksen parantaminen sitä mukaa kuin 
kansakunnan käytettävissä olevat pääomat ja työläisten lukumäärä 
lisääntyvät.

8) Kaikkien lasten kasvatus valtion laitoksissa ja valtion kustan
nuksella siitä lähtien, kun lapset tulevat toimeen ilman äidin hoivaa. 
Tehdastyön soveltaminen kasvatukseen.

9) Suurten palatsien rakentaminen kansallisille tiluksille yhtei
siksi asumuksiksi kommuuneittain asuville kansalaisille, jotka tule
vat työskentelemään teollisuudessa ja maataloudessa ja nauttimaan 
kaupunkilais- ja maalaiselämän etuisuuksista kärsimättä niiden yk
sipuolisuuden ja puutteellisuuksien vuoksi.

10) Kaikkien epäterveellisten ja kehnosti rakennettujen asumus
ten ja kortteleiden hajottaminen kaupungeissa.

11) Yhdenvertainen perintöoikeus avioliitossa ja avioliiton ul
kopuolella syntyneille lapsille.

12) Koko liikennelaitoksen keskittäminen kansakunnan käsiin.
Kaikkia näitä toimenpiteitä ei tietenkään voida toteuttaa samal

la kertaa, mutta jokainen niistä johtaa aina seuraavan toteuttamiseen. 
Heti kun tehdään ensimmäinen ratkaiseva rynnäkkö yksityisomistusta 
vastaan, proletariaatin on pakko mennä yhä pitemmälle ja keskittää 
yhä enemmän valtion käsiin koko pääoma, koko maatalous, koko teol
lisuus, koko liikennelaitos ja koko liikevaihto. Kaikki luetellut toi
menpiteet johtavat siihen. Näiden toimenpiteiden toteutettavuus ja 
niiden aiheuttama keskittyminen tulevat lisääntymään tarkalleen 
samassa suhteessa kuin proletariaatin työ tulee kartuttamaan maan 
tuotantovoimia. Kun vihdoin koko pääoma, koko tuotanto ja koko 
liikevaihto keskittyvät kansakunnan käsiin, niin silloin yksityisomis
tus häviää itsestään, rahat käyvät tarpeettomiksi, tuotanto lisääntyy 
ja ihmiset muuttuvat siinä määrin, että vanhojen yhteiskuntasuhtei
den viimeisetkin muodot saattavat kadota.

19. kysymys: Voiko tuo vallankumous tapahtua jossakin yhdessä 
maassa?

Vastaus: Ei voi. Luomalla maailmanmarkkinat suurteollisuus on 
sitonut jo niin kiinteästi toisiinsa kaikki maapallon kansat, varsin
kin sivistyskansat, että jokainen niistä on riippuvainen toisen kansan 
tapahtumista. Sitten suurteollisuus on tasoittanut yhteiskuntakehi
tyksen kaikissa sivistysmaissa niin, että porvaristosta ja proletariaa
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tista on kaikkialla tullut yhteiskunnan kaksi ratkaisevaa luokkaa ja 
niiden välisestä taistelusta on tullut aikakautemme päätaistelu. Siksi 
kommunistinen vallankumous ei tule olemaan ainoastaan kansallinen, 
vaan se tapahtuu samanaikaisesti kaikissa sivistysmaissa, ts. ainakin 
Englannissa, Amerikassa, Ranskassa ja Saksassa.14 Kussakin näistä 
maista se tulee kehittymään joko nopeammin tai hitaammin riippuen 
siitä, missä näistä maista on kehittyneempi teollisuus, missä on kar
tutettu enemmän rikkauksia ja huomattavampi määrä tuotantovoi
mia. Siksi se toteutuu hitaimmin ja vaivalloisimmin Saksassa, nopeim
min ja helpoimmin Englannissa. Se vaikuttaa myös merkittävällä 
iavalla maailman muihin maihin ja muuttaa täydelleen ja jouduttaa 
tavattomasti niiden kehityskulkua entisestään. Se on maailmanval
lankumous ja siksi sen areenana on koko maailma.

20. kysymys: Mitä seurauksia koituu yksityisomistuksen lopulli
sesta hävittämisestä?

Vastaus: Siten että yhteiskunta ottaa yksityiskapitalistien kä
sistä kaikkien tuotantovoimien ja yhteysvälineiden hyväksikäytön 
sekä tuotteiden vaihdon ja jaon, siten, että se tulee hoitamaan tuota 
kaikkea koko yhteiskunnan käytössä olevien voimavarojen ja yhteis
kunnan tarpeiden saneleman suunnitelman mukaisesti, siten poiste
taan ennen muuta kaikki tuhoisat seuraamukset, jotka liittyvät suur
teollisuuden nykyiseen johtojärjestelmään. Pulia ei tule olemaan, laa
jennettu tuotanto, joka olemassaolevan yhteiskuntajärjestelmän val
litessa aiheuttaa liikatuotantoa ja on niin ankarana kurjuuden syynä, 
ei osoittaudukaan silloin läheskään riittäväksi, vaan sitä on laajen
nettava paljon enemmän. Yhteiskunnan lähimmät tarpeet ylittävä 
tuotannon ylijäämä ei tule synnyttämään kurjuutta, vaan tulee tur
vaamaan yhteiskunnan kaikkien jäsenten tarpeiden tyydyttämisen, 
tulee aiheuttamaan uusia tarpeita ja luomaan samalla niiden tyydyt- 
tämiskeinoja. Siitä tulee jatkuvan edistyksen edellytys ja kannustin, 
ja se tulee toteuttamaan tuota edistystä aiheuttamatta tällöin koko 
yhteiskunnan ajoittaisia häiriöitä niin kuin aikaisemmin. Yksityis
omistuksen kahleista vapautettu suurteollisuus kehittyy niin mittavak
si, että siihen verrattuna sen nykyinen tila vaikuttaa yhtä vähäpä
töiseltä kuin meistä näyttää manufaktuuri nykyaikaiseen suurteolli
suuteen verrattuna. Tällainen teollisuuden kehitys antaa yhteiskun
nalle riittävän määrän tuotteita sen kaikkien jäsenten tarpeiden tyy
dyttämiseksi. Aivan samoin maatalouskin, jossa on yksityisomistuk
sen painostuksen ja maapalstojen pirstoutuneisuuden vuoksi vaikea 
soveltaa jo olemassaolevia parannuksia ja tieteen saavutuksia, astuu 
niin ikään kerrassaan uuteen kukoistuksen kauteen ja antaa yhteiskun
nan käyttöön täysin riittävän määrän tuotteita. Näin ollen yhteiskun
ta tulee tuottamaan riittävästi tuotteita, jotta voidaan järjestää sen 
kaikkien jäsenten tarpeiden tyydyttämisen mukaisesti suunniteltu 
jako. Siten käy tarpeettomaksi yhteiskunnan jakautuminen erilaisiin, 
toisilleen vihamielisiin luokkiin. Eikä se käy ainoastaan tarpeetto
maksi, vaan jopa uuteen yhteiskuntajärjestelmään sopimattomaksi.
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Luokkien olemassaolo johtuu työnjaosta ja työnjako nykyisessä muo
dossaan häviää kokonaan, sillä teollisuus- ja maataloustuotannon ko
hottamiseksi määrätylle tasolle eivät riitä yksinomaan mekaaniset ja 
kemialliset apukeinot. On myös kehitettävä vastaavasti noita väli
neitä liikkeelle panevien ihmisten kykyjä. Samoin kuin viime vuosi
sadalla talonpojat ja manufaktuurityöläiset jouduttuaan suurteolli
suuteen muuttivat koko elämänjärjestyksensä ja itsekin muuttuivat 
aivan toisiksi ihmisiksi, aivan samoin koko yhteiskunnan voimin to
teutettava tuotannon yhteinen hoito ja siitä juontuva tuotannon uusi 
kehitys tarvitsevat kerrassaan uudenlaisia ihmisiä ja myös luovat 
heidät. Tuotannon yhteiskunnalliseen johtoon eivät pysty sellaiset 
ihmiset, jollaisia he ovat nykyään, ihmiset, joista kukin on alistettu 
johonkin yhteen tuotannonalaan, on sidottu siihen, on sen riistämä, 
kehittää ainoastaan kykyjensä yhtä puolta kaikkien muiden puolien 
kustannuksella ja tuntee ainoastaan yhden alan tai osan koko tuotan
non jostakin alasta. Jo nykyinenkin teollisuus pystyy käyttämään yhä 
vähemmän tällaisia ihmisiä. Koko yhteiskunnan yhteisvoimin ja suun
nitelman mukaisesti hoitama teollisuus kaipaa semmitenkin moni
puolisesti kyvykkäitä ihmisiä, jotka pystyvät orientoitumaan koko 
tuotannon järjestelmässä. Työnjako, jota koneet ovat horjuttaneet jo 
nykyään ja joka tekee yhdestä talonpojan, toisesta suutarin, kolman
nesta tehdastyöläisen, neljännestä pörssikeinottelijan, häviää siis 
kokonaan. Kasvatus antaa nuorille mahdollisuuden omaksua nopeasti 
käytännössä koko tuotantojärjestelmän, se sallii heidän siirtyä vuo
ronperään tuotannonalalta toiselle yhteiskunnan tarpeista ja heidän 
omista taipumuksistaan riippuen. Kasvatus vapauttaa siis heidät sii
tä yksipuolisuudesta, johon nykyinen työnjako on sitonut kunkin 
erillisen ihmisen. Kommunististen periaatteiden pohjalle rakentuva 
yhteiskunta antaa jäsenilleen näin ollen mahdollisuuden käyttää mo
nipuolisesti heidän monipuolisesti kehittämiään kykyjä. Eri luokat 
samalla väistämättä katoavat. Toisaalta siis luokkien olemassaolo 
ei voi jatkua kommunististen periaatteiden pohjalle rakentuvassa 
yhteiskunnassa, ja toisaalta itse tuon yhteiskunnan rakennustyö luo 
keinot luokkaeroavuuksien hävittämiseksi.

Tästä johtuu, että kaupungin ja maaseudun väliset eroavuudet 
niin ikään katoavat. Samat ihmiset tulevat harjoittamaan sekä maan
viljelystä että teollista työtä, sen sijaan että sitä tekisivät kaksi eri 
luokkaa. Tämä on kommunistisen yhtymän välttämätön ehto jopa 
hyvin aineellisistakin syistä. Kylissä maanviljelystä harjoittavan 
väestön hajanaisuus ja rinnan teollisuudessa työskentelevän väestön 
kokoontuminen suuriin kaupunkeihin vastaa vain maanviljelyksen ja 
teollisuuden vielä riittämättömän korkeaa kehitystasoa ja on kaiken 
etenevän kehityksen esteenä, mikä tuntuu jo nykyään voimakkaasti.

Yhteiskunnan kaikkien jäsenten yhtymä tuotantovoimien yhteistä 
ja suunnitelman mukaista käyttöä varten; tuotannon kehittäminen 
siinä määrin, että se tyydyttäisi kaikkien tarpeet; sellaisen asiainti- 
lanTiävittäminen, jolloin toiset ihmiset tyydyttävät tarpeensa toisten
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kustannuksella; luokkien ja niiden välisten vastakohtien täydellinen 
hävittäminen; kaikkien yhteiskunnan jäsenten kykyjen monipuolinen 
kehittäminen entisen työnjaon hävittämisen tietä, tuotannollisen 
kasvatuksen ja toiminta-alan vaihtelun tietä, siten, että kaikki osal
listuvat yhteisvoimin tuotettujen hyödykkeiden käyttöön ja vihdoin 
kaupungin ja maaseudun yhteensulautumisen tietä — siinä yksityis
omistuksen hävittämisen tärkeimmät seuraukset.

21. kysymys: Miten kommunistinen yhteiskuntajärjestelmä vai
kuttaa perheeseen?

Vastaus: Sukupuolten välisistä suhteista tulee yksinomaan yksi
tyisasia, joka koskee ainoastaan asianomaisia henkilöitä ja johon yh
teiskunnalla ei ole syytä puuttua. Tämä käy mahdolliseksi yksityis
omistuksen hävittämisen ja lasten yhteiskunnallisen kasvatuksen an
siosta, minkä seurauksena tulevat hävitetyksi kummatkin yksityis
omistukseen liittyvät nykyaikaisen avioliiton perustat: vaimon riip
puvuus miehestään ja lasten riippuvuus vanhemmistaan. Tällainen on 
vastaus perin siveellisten porvareiden voivotuksiin kommunistisen 
vaimojen yhteisyyden johdosta. Vaimojen yhteisyys on kokonaisuu
dessaan porvarilliselle yhteiskunnalle ominainen ilmiö ja nykyään se 
esiintyy täydellisessä muodossaan prostituutiona. Prostituutio perus
tuu kuitenkin yksityisomistukseen ja katoaa sen mukana. Kommu
nistinen järjestelmä ei siis saata voimaan vaimojen yhteisyyttä, vaan 
päinvastoin hävittää sen.

22. kysymys: Miten kommunistinen järjestelmä tulee suhtautu
maan olemassaoleviin kansallisuuksiin?

— Jää.37
23. kysymys: Miten se tulee suhtautumaan olemassaoleviin uskon

toihin?
— Jää.
24. kysymys: Missä suhteessa kommunistit eroavat sosialisteis

ta?
Vastaus: Niin sanottuja sosialisteja on kolmea lajia.
Ensimmäiseen lajiin kuuluvat sen feodaalisen ja patriarkaali

sen yhteiskunnan kannattajat, jota suurteollisuus, maailmankauppa 
ja niiden luoma porvarillinen yhteiskunta ovat hävittäneet ja hävit
tävät päivä päivältä. Tämän lajin sosialistit tekevät nyky-yhteiskun- 
nan onnettomuuksista sen johtopäätöksen, että on palautettava feo
daalinen ja patriarkaalinen yhteiskunta, sillä se oli vapaa noista on
nettomuuksista. Kaikki heidän ehdotuksensa ovat joko suoraan tai 
kiertoteitse suunnatut tuota päämäärää kohti. Kommunistit tulevat 
aina taistelemaan päättävästi tämän lajin taantumuksellisia sosialis
teja vastaan huolimatta näiden näennäisestä myötätunnosta prole
tariaatin kurjuutta kohtaan ja sen johdosta vuodattamista kuumista 
kyynelistä. Syystä että nämä sosialistit

1) pyrkivät johonkin kerrassaan mahdottomaan;
2) yrittävät palauttaa ylimystön, ammattikuntamestareiden ja 

manufaktuurilaitosten omistajien herruuden ja niiden absoluuttisista
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tai feodaalisista monarkeista, virkamiehistä, sotilaista ja papeista 
koostuvan seurueen; he tahtovat palauttaa yhteiskunnan, joka tosin 
olisi vapaa nyky-yhteiskunnan vioista, mutta sen sijaan toisi tulles
saan ainakin yhtä paljon muita onnettomuuksia eikä sitä paitsi avai- 
si mitään näköaloja sorrettujen työläisten vapautumiselle kommunis
tisen järjestelmän tietä;

3) tuovat ilmi todelliset aikeensa aina, kun proletariaatti muut
tuu vallankumoukselliseksi ja kommunistiseksi. Siinä tapauksessa he 
liittyvät heti porvaristoon proletaareja vastaan.

Toisen lajin muodostavat nykyisen yhteiskunnan kannattajat, 
jotka ovat tämän yhteiskunnan väistämättömästi aiheuttamien on
nettomuuksien vuoksi huolestuneita sen olemassaolosta. He pyrki
vät siis säilyttämään tämän yhteiskunnan, mutta poistamaan sen 
aiheuttamat onnettomuudet. Siinä tarkoituksessa toiset ehdottavat 
pelkkää hyväntekeväisyystyötä, toiset valtavia uudistussuunnitel
mia, joiden tarkoituksena on yhteiskunnan uudestijärjestämisen var
jolla säilyttää nykyisen yhteiskunnan perustat ja niin ollen itse nykyi
nen yhteiskuntakin. Kommunistien on taisteltava herkeämättä noita 
porvarillisia sosialisteja vastaan, sillä heidän toimintansa on kom
munistien vihollisten eduksi ja he puolustavat sitä yhteiskuntajärjes
telmää, jonka kommunistit haluavat hävittää.

Kolmanteen lajiin vihdoin kuuluvat demokraattiset sosialistit. 
Kulkien samaa tietä kommunistien kanssa he pyrkivät toteuttamaan 
osan toimenpiteistä, jotka on mainittu... kysymyksessä*, mutta ei 
kommunismiin johtavina välitoimenpiteinä, vaan nykyisen yhteis
kunnan kurjuuden ja onnettomuuksien hävittämiseen riittävinä toi
menpiteinä. Nuo demokraattiset sosialistit ovat joko proletaareja, 
jotka eivät ole vielä kyllin selvillä luokkansa vapautumisen ehdoista, 
tai edustavat pikkuporvaristoa, ts. luokkaa, jonka edut ovat monessa 
suhteessa samat kuin proletariaatinkin aina demokratian valloitta
miseen ja siitä juontuvien sosialististen toimenpiteiden toteuttami
seen asti. Siksi kommunistit tulevat toimintahetkinä solmimaan so
pimuksia demokraattisten sosialistien kanssa ja kommunistien on 
yleensä noudatettava tuona aikana samaa politiikkaa heidän kans
saan, elleivät vain nuo sosialistit antaudu hallitsevan porvariston pal
velijoiksi tai hyökkäile kommunisteja vastaan. Yhteiset toiminnot ei
vät tietenkään sulje pois niiden erimielisyyksien käsittelyä, joita on 
heidän ja kommunistien välillä.

25. kysymys: Miten kommunistit suhtautuvat muihin nykyisiin 
poliittisiin puolueisiin?

Vastaus: Tuo suhtautuminen on erilaista eri maissa. — Englan
nissa, Ranskassa ja Belgiassa, jossa porvaristo hallitsee, kommunis
teilla on vielä toistaiseksi yhteisiä etuja eri demokraattisten puoluei
den kanssa. Tällöin tuo etujen yhteisyys on sitä merkittävämpää, mitä 
lähempänä kommunistien tavoitteita ovat ne demokraattien sosialis

* Käsikirjoitukseen on jätetty tyhjä tila; tarkoitetaan 18. kysymystä. Toim.
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tiset toimenpiteet, joita he puolustavat nykyään kaikkialla, ts. mitä 
selvemmin ja määrätietoisemmin he puolustavat proletariaatin etuja 
ja mitä varmemmin he tukeutuvat proletariaattiin. Esimerkiksi Eng
lannissa chartistit38, jotka ovat työläisiä, ovat verrattomasti lähem
pänä kommunisteja kuin demokraattiset pikkuporvarit tai niin sa
notut radikaalit.

Amerikassa, jossa on saatettu voimaan demokraattinen perustus
laki, kommunistien on kannatettava puoluetta, joka haluaa suunnata 
tuon perustuslain porvaristoa vastaan ja käyttää sitä proletariaatin 
etujen mukaisesti, ts. kansallisen agraariuudistusten puoluetta.

Sveitsissä radikaalit, jotka tosin edustavat vielä koostumuksel
taan hyvin sekalaista puoluetta, ovat kuitenkin ainoita, joiden kans
sa kommunistit voivat tehdä sovinnon, ja noiden radikaalien joukossa 
taas vaudilaiset ja geneveläiset ovat edistysmielisimpiä.

Saksassa vihdoin porvariston ja absoluuttisen monarkian välinen 
ratkaiseva taistelu ei ole vielä alkanut. Koska kommunistit eivät 
kuitenkaan voi olettaa, että he alkaisivat ratkaisevan taistelun por
varistoa vastaan ennen kuin porvaristo on saavuttanut valta-aseman, 
niin kommunistien etujen mukaista on auttaa porvaristoa saavutta
maan mahdollisimman pian valta-asema, jotta se voitaisiin sitten ku
kistaa vuorostaan mahdollisimman pian. Liberaalin porvariston tais
telussa hallituksia vastaan kommunistien on siis kannatettava aina 
porvaristoa varoen kuitenkin sitä itsepetosta, johon porvaristo va
joaa, ja ollen luottamatta sen houkutteleviin lupauksiin niistä suo
tuisista seurauksista, joita porvariston voitto muka toisi proletariaa
tille. Kommunistien kannalta porvariston voiton ainoita etuisuuksia 
ovat: 1) erinäiset myönnytykset, joiden ansiosta kommunistien on 
helpompi puolustaa, käsitellä ja levittää periaatteitaan ja siten myös 
helpompi yhdistää proletariaatti tiiviiksi, taisteluvalmiiksi ja järjes
tyneeksi luokaksi, ja 2) varmuus, että siitä päivästä, jolloin itsevaltai
set hallitukset kaatuvat, alkaa porvareiden ja proletaarien välisen 
taistelun vuoro. Siitä päivästä alkaen kommunistien puoluepolitiik
ka tulee täällä olemaan sama kuin niissäkin maissa, joissa porvaristo 
on jo vallassa.
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