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Armollinen herra!
Lähetämme onnittelumme Amerikan kansalle sen 

johdosta, että Teidät on valittu uudelleen äänten valta- 
enemmistöllä.

Kun edellisen vaalinne maltillisena tunnuksena oli 
orjanomistajien mahdin vastustaminen, niin toisen vaa
linne voitokkaana taisteluhuutona on: kuolema orjuu
delle!

Heti Amerikan titaanimaisen kamppailun alusta 
alkaen Euroopan työläiset ovat tajunneet vaistomaisesti, 
että heidän luokkansa kohtalot ovat sidotut tähtilip- 
puun. Eikö alueista käydyn ja tuon jylhän eepoksen alulle 
panneen taistelun pitänyt ratkaista, saako silmänkanta
mattomien lakeuksien maaperällä työskennellä siirtoasu- 
kas vai häpäiseekö sen orjien vartijan poljenta?

Kun 300 000 orjanomistajan harvainvalta rohkeni 
ensi kerran maailman historiassa kirjoittaa aseellisen 
kapinan Hippuun sanan »orjuus», kun niillä samoilla 
paikkakunnilla, missä oli noin sata vuotta sitten syn
tynyt ensi kerran ajatus yhtenäisestä suuresta demo
kraattisesta tasavallasta, missä oli kuulutettu ensimmäi
nen ihmisoikeuksien julistus1®3 ja annettu alkusysäys 
Euroopan 1700-luvun vallankumoukselle, kun niillä 
samoilla paikkakunnilla vastavallankumous kerskui ai
naiseen tapaansa, että se on hävittänyt »entisen perus
tuslain laatimisen aikoina vallinneet aatteet», ja sanoi, 
että »orjuus on otollinen instituutio ja itseasiassa ainoa 
pääoman ja työn suhdetta koskevan suuren ongelman 
ratkaisu», ja julisti kyynillisesti ihmiseen kohdistuvan 
omistuksen »uuden rakennuksen kulmakiveksi», silloin
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Euroopan työväenluokka ymmärsi heti — jo ennen kuin 
yläluokkien harjoittama gentry-konfederoitujen asian 
fanaattinen puolustus oli ollut sille pahaenteisenä varoi
tuksena — että orjanomistajien kapina merkitsi häly
tyskellon soittoa, joka kutsui omaisuutta yleiseen risti
retkeen työtä vastaan, ja että työtätekevien kohtalot, 
heidän tulevaisuudentoiveensa ja jopa aikaisemmat saa
vutuksenakin on pantu yhden kortin varaan tuossa val
tavassa sodassa Atlantin valtameren toisella puolen. Siksi 
työväenluokka kesti kaikkialla kärsivällisesti puuvilla- 
kriisin164 aiheuttaman puutteen, vastusti kiihkeästi in
terventiota, jota vallanpitäjät hankkivat itsepintaisesti 
orjanomistajien hyväksi, ja suoritti suurimmassa osassa 
Euroopan maita veriveronsa oikean asian puolesta.

Niin kauan kuin työläiset — tuo pohjoisvaltioiden to
dellinen poliittinen voima — sallivat orjuuden häväistä 
omaa tasavaltaansa, niin kauan kuin he mahtailivat nee
kerin edessä, jota ostettiin ja myytiin hänen suostumus
taan kysymättä, valkoisen työläisen suurella etuoikeu
della myydä itse itsensä ja valita itse isäntänsä — niin 
kauan he eivät pystyneet saavuttamaan todellista työn 
vapautta eivätkä kannattamaan eurooppalaisia veljiään 
näiden vapautustaistelussa. Mutta nyt on sisällissodan 
verinen aalto pyyhkäissyt pois tuon esteen edistyksen 
tieltä.

Euroopan työläiset uskovat varmasti, että samoin 
kuin Amerikan vapaussota166 pani alulle porvariston her
ruuden aikakauden, samoin myös Amerikan sota orjuutta 
vastaan panee alulle työväenluokan herruuden aikakau
den. He pitävät tulevan aikakauden viestinä sitä, että 
Abraham Lincoln, työväenluokan rehellinen poika, on 
saanut osakseen johdattaa maansa orjuutetun ihmisrodun 
vapautuksen ja yhteiskuntajärjestelmän uudistamisen 
puolesta käytävien ennen näkemättömien taistelujen 
läpi.
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