SÄKENIÄ

44 7

Vaalitaistrelurintamat Yhdysvalloissa
Puoluemuodostukset ja puolueitten
voimasuhteet eri maissa ovat menneit
ten vuosien aikana vaihdelleet nopein
liikkein.
Amerikassa ne ovat pysy
neet lähipitäen ennallaan. Taantumus
rehottaa mahtavana vanhoissa valtapuo
lueissa. Sitä verhotaan entisyyden py
hillä asioilla ja korulauseilla, mutta te
oistaan heidät tunnetaan.
Johtuen siitä valitettavasta seikasta
ettei Amerikassa ole tähän mennessä
syntynyt laajojen työläisjoukkojen kes
kuuteen vaikuttavaa sosialistista työvä
enliikettä ja siitä syntyvää suurta työläisluokan luokkapuoluetta, saavat kapitalistiluokan puolueet rauhassa kulkea
pimeän taantumuksen tietä.
Ainoita laatuaan ovat monessa tapa
uksessa Amerikan taantumuksen työt.
Minkään muun sivistysmaan porvarillisetkaan puolueet eivät ole pitäneet vii
saana karkottaa laillisella tavalla valit
tuja Sosialistipuolueen edustajia parla
mentista, kuten meillä on tapahtunut.
Saksalainen rautakansleri julisti ker
ran Sosialidemokraattisen puolueen lait
tomaksi, mutta kun laittoman puolueen
jäseniä ja edustajia valittiin Saksan par
lamenttiin, niin heidät laskettiin ulos
vankilasta ja sallittiin ottaa paikkansa
parlamentissa.
Missään muussa sivistysmaassa ei
tunneta 20 vuoden vankilatuomioita
vastustuspuol. jäsenille, joiden ainoak
si rikokseksi esitetään vissi painettu
kirjoitus tai puhuttu lausunto, katso
matta siihen seikkaan, että maan pe
rustuslaissa säädetään, että lakia sää
tävät laitokset eivät ole oikeutettuja
säätämään lakia mikä rajottaisi vapau
den lausua ajatuksiaan.
Muutamissa porvarillisen sivistyksen
maissa on yritetty särkeä työläisten lak
koja sovelluttamalla pakollisen sotilaspalveluksen lakeja lakkolaisiin ja siten
saattamalla heidät sotilaskurin alaisek
si, mutta niissä ei ole tehty oikeuden
päätöstä, minkä nojalla työväenjärjestö
määrätään ankaran rangaistuksen uhal
la julistamaan lakkotaistelu päättyneek

si ja ajamaan lakkolaiset takaisin työ
paikoilleen, vaikka maan perustuslais
sa säädetään, että Yhdysvalloissa on
pakkotyö laiton, paitsi rangaistuksena
todistetusta rikoksesta, mikä merkitsee
sitä, että henkilön, joka pakkotyövankilaan tuomitaan on täytynyt tehdä joku
rikos ja joutua siitä oikeuden eteen
laillisella tavalla kuulusteltavaksi ja
tuomittavaksi.
Missään muussa n. s. länsimaisen si
vistyksen maassa ei ole järjestelmälli
sesti
toimeenpantu
terroriseeraavia
joukkovangitsemisia ilmiantojen perus
teella, jotka ovat osottautuneet siinä
määrässä aiheettomiksi, että laillisen
syytteen nostaminen ei ole ollut useam
massa tapauksessa mahdollinen ja mel
kein kaikissa niissä tapauksissa missä
laillinen syyte on nostettu ja missä
syytteen käsitteleminen on jäänyt tark
kaa laillisuutta noudattavalle tuomaril
le — mikä tosin kuuluu harvinaisuuk
siin nykyisen taan tuntu skauden aikana
— niin syytteen nostajain taholla pal
jastunut laittomuus on herättänyt san
gen yleistä suuttumusta ja inhoa.
Maasta karkottaminen on tunnettu
vallankäyttäjien keino eri maissa, pääs
täkseen eroon- jostakin erittäin tunne
tusta ja voimakkaasta valtiollisen vas
tustuksen johtajasta, mutta missään
muussa nykyaikaisessa maassa, paitsi
Yhdysvalloissa, karkottamistoiminnasta
ei ole tehty joukkoliikettä, vaikka tä
mä maa vielä muutamia vuosia sitten
ylpeili maineella, että se antaa suojan
ja turvan ulkomaalaisille, jotka pake
nevat tai pakotetaan pakenemaan val
tiollista vainoa ja sortoa.
Missään muussa laillisen järjestyk
sen maassa ei ole sallittu erinäisten korporatsionien palkkaamien roskajoukko
jen aseistua ja hyökätä työväenjärjestö
jen rauhallisten kokousten kimppuun
tai niiden huoneustoihin hävittämään
niitä ja monessa tapauksessa kylmäveri
sesti murhaamaan työväenliikkeen toi
mitsijoita ja jäseniä.
Meillä on menneinä vuosina yllämai-
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nitut julkisen elämän piirteet ja ilmiöt
saavuttaneet semmoisen kuuluisuuden,
että niissä porvarillisissakin maissa,
missä vielä vallitsee suurempi kunnioi
tus kansalaisvapautta kohtaan, pelkäs
tään vapaamielinenkin arvostelu laskee
Yhdysvallat valtiollisessa suhteessa maa
ilman taantumukseliisempien maitten
joukkoon.
Kumpikaan meidän valtapuolueistam
me, valmistaessaan itsensä tämän vuo
den vaalitaisteluun, ei edes esitä anteeksipyytäviä selityksiä moisen menet
telyn johdosta. Ja niin lujalta näyttää
valtapuolueitten taantumuksen asema,
että n. s. porvarillinen vapaamielisyys
kin, yritettyään puhdistavaa arvostelua,
taipuu toisen tai toisen puolueen poosujohdon alaiseksi.
* * »
Toinen tai toinen vanhoista valta
puolueista voittaa johtavan aseman tä
män vuoden vaaleissa. Ehkäpä repubiikaanipuolue, taas, vuorostaan.
Tätä voittoa seuraa neljä vuotta val
tiollisen taantumuksen ankaraa aikaa.
Tämän suojassa kohoaa pelottava im
perialismi kansainvälisen politiikan Sie
luksi ja suurten taloudellisten trustien
ja korporationien itsevaltiuden edel
leen lujittaminen kansakunnan elineh
tojen yli. Republikaanipuoiue lupaa
ohjelmassaanko. Meksikon öljy- ja vuoriaarteita näitä himoavalle kapitalismil
le. Se ei tahdo imperialistisen Kansain
Liitonkaan rajotuksia tässä suhteessa.
Yhdysvalloista etelään käsin sijaitsevat
maat tai kansakunnat pelkäävät Yhdys
valtain imperialismin paisumista. Niil
lä on siihen syytä. Meidän kapitalis
mimme satabiljoonaiset dollarit kyke
nevät pienillä murto-osiiiaan ostamaan
ja lahjomaan kokonaisten valtioitten
virkamiehistöjä. Lahjottujen ja ostet
tujen kanssa tehdään edullisia ‘‘kaup
poja” ja ken yrittää ‘ ‘laillisesta kau
pasta” pujahtaa pois, se saa muistutuk
sen, että meidän sotalaivastomme tulee
olemaan suurin koko maailmassa. Mei
dän suuret korporationimme voivat
dollareiltaan nostaa ‘‘vallankumouksel
lista” sisällissotiakin naapurimaissa, ku
ten kyllä jo tähänkin mennessä tiede
tään tapahtuneen ja tiedetään myöskin
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että naapuruusrauhan nimessä Yhdys
valtain velvollisuuksiin kuuluu katsoa
perään, etteivät “ itse itseänsä hallitse
maan kykenemättömät maat" saisi tarkotuksettomasti mellastaa.
Tarkotusperiinsä nähden demokraat.
tipuolue ja republikaanipuoiue eivät
eroa toisistaan suhteessaan kansainväli
siin kysymyksiin. Ensinmainittu vaan
suosii niiden kahnausten huomioonot
tamista mitä maailman yleinen impe
rialismin toiminta Kansain Liitossa
tuottaisi Yhdysvaltain erikoisella impe
rialismille, mutta mikä myöskin taot
taisi määrättyjä etuja. Viimeksimainit
tu arvelee, että Yhdysvallat voivat kul
kea suorinta tietä, koska sillä on voi
maa kulkea omaa tietänsä, niittäen eri
koista hyötyä muitten heikkoudesta.
Mahdoton on nähdä eri suuntia ny
kyisten porvaripuoluein en sisäpolitii
kassa, eipä edes keinojen erilaisuutta
kaan samaan päämäärään pyrkiessä.
Molemmat edustavat samaa luokkaaKahden puolueen olemassaolo olisi Kä
sittämätön, ellei huomaisi, että porva
rillinen politiikka Yhdysvalloissa on
muodostunut ammattialaksi ja elinkei
noksi. Tällä ammattialalla toimivat kil
pailevat yksittäin ja ryhmittäin. Mar
jottavat suuressa määrässä varsinaista
kaupustelua. Ostavat tai riistävät ää
nestäjäin suosiota ja myyvät sitä hy
vällä voitolla.
Nimitykset Demokraattipuolue ja Kepublikaanipuoiue ovat paremminkin lii
ke ni miä kuin valtiollisen puolueen ni
miä siinä ymmärryksessä miksi puolue
käsitetään silloin kun se on pantu ko
koon ihmisistä, jotka pyrkivät Johonkin
Suureen, vielä saavuttamattomaan pää
määrään.
Se luokka, jota kumpikin valtapuo
lue palvelee, on saavuttanut valtiollisen
ja yhteiskunnallisen päämääränsä peräseinän. Siksi sen aatteet ja ihanteet
ovat kuolleet ja siksi sen poliittiset
laitokset yrittävät peittää aatteetto
muuttaan menneisyyden suurilla nimil
lä ja teoilla. Kapitalismin etu on niil
le kansakunnan etu ja patriotismi mer
kitsee niille suurten rahapussien paisut
tamista työtätekevien kansalaisten hiel
lä ja vaivalla.
Kummankaan vanhan valtapuolueen
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ohjelmaan tai tulevaisuuden suunnitel
maan ei sisälly ainettakaan uudistusta,
mikä pyrkisi poistamaan sitä epätasai
suutta mikä niin räikeänä vallitsee tä
mänkin kansakunnan aineellisissa ja
henkisissä elinehdoissa.
Ei kysymystäkään siitä, että kansa
kunnan elinehtojen taloudellisiin peruslaitoksiin, semmoisiin kuin liikennevä-

lineihin, kaivoksiin ja muihin, vain
muutamia henkilöitä käsittävien ihmis
ryhmien itsevaltaisen omistuksen ja
hallinnon piiriin kuuluviin teoilisuustrusteihin tunnustettaisiin yleisen omis
tuksen ja hallinnon periaate. Mutta
vastoin tätä, kumpikin valtapuolue va
kuuttaa uskollisuuttaan vallitsevalle, jär
jestelmälle ja asiaintilalle.
Ja vaikka porvarillisen järjestelmän
edessä on nykyään muutamia kysymyk-

siä, joita voisi käsitellä porvarillisenkin
luokkaedun y le ise ltä kan n alta yhteiskuntaetua palvelevaan suuntaan, sikäli
kuin tämä on kapitalistisessa yhteiskun
nassa mahdollista, niin meidän valta
puolueemme eivät välittele lainata va
kavaa huomiota näihinkään.
Semmoisia kysymyksiä on huikeasta
keinottelusta johtuva korkea ja yhä ko-

hoava elintarpeltten hinta ja toiselta
puolelta sangen laajaa yhteiskunnallis
ta rauhattomuutta aiheuttava työläis
ten elintason alenemisen ankara uhka.
Demokraatti puolueen aikeita tässä
asiassa valaisee puolueen presidenttieh
dokkaan ohjelmapuhe, jossa hän selit
tää, että ylenmääräisten voittojen ve
rottamisesta pitäisi luopua,— voittojen,
joiden tärkeimpänä lähteenä on ennen
kuulumaton keinottelu välttämättömiin-
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takaisin, Tarpeentutlessa vieläkin voi
makkaammilla keinoilla. Valtion voi
makeino pääomaa vastaan toisen tai toi
sen valtapuolueen käyttämänä on sekä
mahdoton että luonnoton.
# # #

V a k o ilu la in n o ja ilu v a n k ila a n tu on i lt
tu , n o it ia sitte m m in v ti piin le ttu
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millä elintarpeilla. Näitten voittojen
verottamisen sijaan pitäisi asettaa noin
puolentoistaprosentin vero kaikelle kau
palle. Tämä tietysti merkitsee sitä, et
tä voittoilijat saavat pitää yienmääräisetkin voittonsa verovapaana, mutta jo
kainen työläisperhe, ostaessaan paunan
leipää, maksaa siitä veroa ja vero luon
nollisesti maksetaan joka kerta kun lei
pä ostetaan. Leivän hinta kohoaa vas
taavassa määrässä, mutta voitto ei ale
ne. Republikaanipuolue on huoleton
tämän kysymyksen suhteen. Mutta
kumpikin puolue on yksimielinen sii
hen nähden, että työn ja pääoman tuli
si olla sopusoinnussa. Jos kumminkin
työ vikuroi ja rikkoo sopusointua, niin
siinä tapauksessa “ yhteiskunnan etu on
katsottava luokkaetua suuremmaksi"
ja valtiovallan tulee katsoa, että työlak
ko tai muu suuri rettelö vaimennetaan,
tietysti niillä keinoilla millä viimesyk
syinen hiililakko ja teräslakko lyötiin

Tämän vuoden aikana vilkasta poh
dintaa aikaansaanut kysymys itsenäisen
työväenpuolueen perustamiseksi, johti
todellakin pitämään sarjan konventioneja tässä tarkotuksessa ja lopulta työläis-farmaripuolueen
perustamiseen,
minkä lisäaineksena on porvarilibe ral
li ne n vasen siipi. Mutta tämä puolue
ei syntynyt “ puhtaasta verestä ja hen
gestä” . Se oli ennen syntymistään lu
paavampi kuin synnyttyään. Itsenäi
nen työväenpuolue yritti tulla siinä
määrässä “ tavallisen puolueen’ ’ kaltai
seksi, että se kadotti uutuutensakin vie
hätyksen. Se ei haasta riitaa tai lyö
korvalle olemassaolevia puolueita, vaan
harrastaa siistiä käytöstä. Se ei riko
repäisevällä tavalla välejään gompersilaisen ‘kängin’ kanssa, vaan puhuu sille
niinkuin veljelle ja pyytää, että Gompers suvatseisi ottaa työläis-farmaripuolueenkin harkintansa alaiseksi “ puolu
eettomassa" politiikassaan ja kohtelisi
sitä sillä ystävyydellä ja suosiollisuudel
la niillä Goynpers ja hänen kuninkaal
linen huoneensa käsittelee kapitalistiluokan luokkapuolueita.
Työläis-farmaripuolueen ainoa mer
kitys on siinä, että se vähentää sen protestivuiman tehoa minkä Sosialistipuolue yrittää nostaa esille tämän vuoden
vaalitaistelussa. Sillä on luokkavastakohtiin lieventävä ja himmentävä vaiku
tus, jääden semmoisena vaille sitä huo
miota, minkä itsenäinen työväenpuolue
Amerikassa voisi osakseen saada, jos se
hyökkäävällä tavalla syntyisi ja alottaisi toimintansa .
* • •
Porvariston salajuoni Sosialistipuolueen hajottamiseksi sisältäkäsin menes
tyi viime vuonna niin hyvin, että puo
lue kieltämättä on vieläkin heikko tä
män tähden. Asiaan innostuneitten por
varipolitikoitsijain aikeena oli hajottaa
ja tuhota Sosialisti puolue kokonaan tä
män vuoden vaalitaisteluajaksi. Tähän

SÄKENIÄ

452

Kapitalistipuolucidcn kansainväliset rauhanharr rastukset.

viivaan ryhtyneet politikoitsijat otak
suivat, että Sosiiiistipuolue häviää ole
mattomiin kun sen kiehauttaa sisältä
käsin ja jäähdyttää ulkopuolelta. Hei
dän suunnitelmansa oli oikea siihen
nähden, että Amerikan nykyisissä olois
sa ei elä semmoinen puolue, joka ottaa
semmoisen ohjelman ja menettelytavan,
minkä Sosialistipuolueen hajoamistilan1'eessa muodostuneet kommunistipuolu
eet ottivat. He tiesivät, että löytyy
kyllin keinoja hukuttaa nuo puolueet.
Mutta ilmeisesti he eivät luulleet, että
Sosialistipuolueessa oli muutamia kym
meniä tuhansia jäseniä, jotka olivat kyl
lin viisaita ollakseen menemättä työläisluokan vihollisten virittämään an
saan.
Ja vaikka Sosialistipuotueen jäsen
määrä on nyt paljon pienempi kuin nel

m

jä vuotta sitten, niin puolueen kannat
tajajoukot eivät ote halveksuttavan pie
net. Sosialistipuolueen hävittäjät iskivät itseänsäkin hävittämispolitukallaan.
Albanyn näytelmässä sai Sosialistipuolue suuren moraalisen voiton. Inhoittavaisuudessa ja oikeusmoraalin halvek
sumisessa mitä monipuolisin taantu
muksen toiminta kääntää työläisten sy
dämiä Sosialistipuolueen puolelle. Tä
mä on tärkein puoli vaalitaistelussam
me. Mitä enemmän taantumusta pal
jastetaan, sitä tehokkaimmin voidaan
vastustaa sen riehuntaa, minkä uusia
suuria hyökkäyksiä saamme odottaa lä
heiseltä tulevaisuudelta.
Ne työläiset, jotka tämän ymmärtä
vät, tekevät kaiken voitavansa Sosialis
tipuolueen vaalitaistelun hyväksi.
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Työväenluokan etua harrastava työläinen ää
nestää ainoastaan sosialistipuolueen ehdokkaita
tulevissa vaaleissa.

