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Armollinen herra!
Lähetämme onnittelumme Amerikan kansalle sen johdosta, että 

Teidät on valittu uudelleen äänten valtaenemmistöllä.
Kun edellisen vaalinne maltillisena tunnuksena oli orjanomista- 

jien mahdin vastustaminen, niin toisen vaalinne voitokkaana tais
teluhuutona on: kuolema orjuudelle!

Heti Amerikan titaanimaisen kamppailun alusta alkaen Euroo
pan työläiset ovat tajunneet vaistomaisesti, että heidän luokkansa 
kohtalot ovat sidotut tähtilippuun. Eikö alueista käydyn ja tuon 
jylhän eepoksen alulle panneen taistelun pitänyt ratkaista, saako 
silmänkantamattomien lakeuksien maaperällä työskennellä siirto- 
asukas vai häpäiseekö sen orjien vartijan poljenta?

Kun 300 000 orjanomistajan harvainvalta rohkeni ensi kerran 
maailman historiassa kirjoittaa aseellisen kapinan lippuun sanan 
»orjuus», kun niillä samoilla paikkakunnilla, missä oli noin sata 
vuotta sitten syntynyt ensi kerran ajatus yhtenäisestä suuresta demo
kraattisesta tasavallasta, missä oli kuulutettu ensimmäinen ihmisoi
keuksien julistus9 ja annettu alkusysäys Euroopan 1700-luvun val
lankumoukselle, kun niillä samoilla paikkakunnilla vastavallanku
mous kerskui ainaiseen tapaansa, että se on hävittänyt »entisen pe
rustuslain laatimisen aikoina vallinneet aatteet», ja sanoi, että »or
juus on otollinen instituutio ja itseasiassa ainoa pääoman ja työn 
suhdetta koskevan suuren ongelman ratkaisu», ja julisti kyynilli- 
sesti ihmiseen kohdistuvan omistuksen »uuden rakennuksen kulma
kiveksi», silloin Euroopan työväenluokka ymmärsi heti — jo ennen 
kuin yläluokkien harjoittama gentry-konfederoitujen asian fanaattinen 
puolustus oli ollut sille pahaenteisenä varoituksena — että orjan- 
omistajien kapina merkitsi hälytyskellon soittoa, joka kutsui omai
suutta yleiseen ristiretkeen työtä vastaan, ja että työtätekevien koh
talot, heidän tulevaisuudentoiveensa ja jopa aikaisemmat saavutuk-
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sensakin on pantu yhden kortin varaan tuossa valtavassa sodassa 
Atlantin valtameren toisella puolen. Siksi työväenluokka kesti kaik
kialla kärsivällisesti puuvillakriisin10 aiheuttaman puutteen, vas
tusti kiihkeästi interventiota, jota vallanpitäjät hankkivat itsepin
taisesti orjanomistajien hyväksi, ja suoritti suurimmassa osassa Eu
roopan maita veriveronsa oikean asian puolesta.

Niin kauan kuin työläiset — tuo pohjoisvaltioiden todellinen 
poliittinen voima — sallivat orjuuden häväistä omaa tasavaltaansa, 
niin kauan kuin he mahtailivat neekerin edessä, jota ostettiin ja 
myytiin hänen suostumustaan kysymättä, valkoisen työläisen suu
rella etuoikeudella myydä itse itsensä ja valita itse isäntänsä — niin 
kauan he eivät pystyneet saavuttamaan todellista työn vapautta ei
vätkä kannattamaan eurooppalaisia veljiään näiden vapautustaiste
lussa. Mutta nyt on sisällissodan4 verinen aalto pyyhkäissyt pois 
tuon esteen edistyksen tieltä.

Euroopan työläiset uskovat varmasti, että samoin kuin Ameri
kan vapaussota11 pani alulle porvariston herruuden aikakauden, sa
moin myös Amerikan sota orjuutta vastaan panee alulle työväen
luokan herruuden aikakauden. He pitävät tulevan aikakauden vies
tinä sitä, että Abraham Lincoln, työväenluokan rehellinen poika, 
on saanut osakseen johdattaa maansa orjuutetun ihmisrodun vapau
tuksen ja yhteiskuntajärjestelmän uudistamisen puolesta käytävien 
ennen näkemättömien taistelujen läpi.
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