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M itä m enette ly tapaa  noudattaen päästään  
nopeimmin ja varmimmin yhte iskunnalliseen  

vallankum oukseen?
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Työväenliikkeen tärkeimpiä kysym yksiä nykyisin on se 
mitä menettelytapaa noudattaen päästään nopeimmin yh 
teiskunnalliseen vallankumoukseen, joka on se väliaste, 
jonka avulla köyhälistö saavuttaa oikeutensa. Kom m u
nistit eli sosialisteiksi itseään nimittävät vasem m istolai
set väittävät, että parlamentarisen eli eduskunnallisen toi
minnan avulla on mahdoton saada mitään tosiparannuk- 
sia aikaan. Vasem m istolaisten mielestä voidaan tosipa- 
rannuksia saavuttaa ainoastaan vallankum ouksen ja  vä- 
hemmistödiktatuurin avulla, ja  että sitä varten on va l
mistauduttava ja  sopivan hetken tullen on valta kaapat
tava ja  sitä kaikella ankaruudella käytettävä.

K ysym ystä käsiteltäessä on katsottava mitä parannuksia 
on eduskunnallisen toiminnan kautta ja  avulla saavutettu. 
Siinä on meidän muistettava, miten oikeudettomassa ase
massa tyröläiset olivat parikymmentä vuotta sitten. T yö 
päivä oli 12 — 14 — 16  tuntinen. M inkäänlaisia suojelus- 
lakeja ei ollut. Työnantaja vahvempana sopimuskumppa
nina m ääräsi niin palkan kun työajankin. Kunnan ja  
valtion asiat hoidettiin omistavan luokan etuja silmällä 
pitäen. Köyhälistöltä vaadittiin vain vero ja, siis velvol
lisuuksia ilman oikeuksia.

Työväen järjestötoim innan elvyttyä alettiin myös työ
väen taholta arvostella olevia oloja ja  esittää vaatim uksia. 
Ja  kun työväki oli yhdessä leirissä, oli sen voim a myöskin 
merkitsevä ja  niin saatiin m. m. vaatim us yleisestä yhtä
läisestä äänioikeudesta ja  yksikam arijärjestelm ästä läpia- 
jetuksi huolimatta porvarillisten yksim ielisestä vastustuk
sesta. Sam oin saatiin myöhemmin kunnallinen äänioi
keus, tosin kiivasta vastustusta kohdaten, mutta saatiin 
sittenkin.

Eduskunnallisen toiminnan tuloksista ovat tärkeimmät 
työväensuojeluslait, kahdeksan tunnin työpäivälaki kos
keva teollisuus-, ravintola-, kauppa- ja  konttoriliikkeitä. 
haki torppien lunastuksesta on myöskin suurm erkityksel- 
linen, sen kautta kun tuhannet torpparit saavat verrattain

edullisilla ehdoilla lunastaa viljeleinänsä torpan maat 
itselleen.

Eduskunnallista toimintaa arvosteltaessa on välillisenä 
voittona pidettävä sitä suurta kehitystason nousua, joka 
on tapahtunut työväestössä sen jälkeen kun työväki pääsi 
vaikuttamaan eduskunnan kokoonpanoon. Onhan tun
nettua miten alhaisella kehitystasolla työläiset olivat ol
leet. E i ollut kouluja, ei sanomalehtiä eikä k irjasto ja  
muita kuin puhtaasti porvarillisia. Työväenliikkeen mu
kana heräsi tiedonhalu. M utta vielä enemmän sen jälkeen 
kun työväki pääsi henkilökohtaisesti vaikuttam aan voim a
suhteiden määräämiseen. Vaaleihin osanotosta seurasi se, 
ectä valitsijat tahtoivat myös valvoa miten heidän luot
tamushenkilönsä ajoivat heidän asioitaan eduskunnassa. 
Tällöin oli pakko tutustua yhteiskunnallisia ja  valtiollisia 
oloja käsittelevään kirjallisuuteen sekä seurata asiain kä- 
s.ttelyä eduskunnassa. J a  tämä on osaltaan avartanut 
työläisten näkökantaa ja  kohottanut heidän sivistysta- 
soaan enemmän kuin mitkään koulut olisivat voineet 
tehdä pitkänkään ajan  kuluessa. Jo s  olot olisivat saaneet 
rauhassa kehittyä, olisi meillä nyt jo pystyviä henkilöitä 
yhteiskunnallisiakin toim ia varten. M utta kansalaissota 
ja  sitä seurannut valkoinen terrori tuhosi työväestön ke
hittyneimmät joukot, joiden menettämisen työväestö kat
kerasti tuntee pitkät ajat. N iinpä on monella paikkakun
nalla, missä työväestö 011 saanut enemmistön kunnan val
tuustoihin, ollut pakko valita porvarillisia toimihenkilöitä 
kunnan virkoihin, kun saatavissa ei ole ollut pystyviä puo- 
luehenkilöitä.

Tähänastiset saavutukset eivät vielä suinkaan ole kehut
tavia, vaan nekin edut ovat omiaan näyttämään, että näil
läkin voimasuhteilla on ollut mahdollista jotain saada. 
Jo s  eduskuntaan saadaan enemmistö, ovat mahdollisuu
det entistä suuremmat, silloin voidaan ryhtyä asteettain 
toteuttamaan tuotantolaitosten yhteiskunnallistuttamista 
sekä samalla säätää omaisuus- ja  tulovero niin korkeaksi,
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K ate Kolhvitz: Sisarukset.

etteivät yksilöt enää voi suuria rikkauksia itselleen koota, 
—  Mutta, sanovat vasemmistolaiset, tämä tie on niin 

pitkä, ettei köyhälistö jaksa enää sitä kulkea. N iin kauan 
kuin eduskunnassa on kolmas osa porvareita, voivat ne 
estää työväelle edullisten lakien laatimisen. Siksi on teh
tävä vallankum ous, otettava valta kerta kaikkiaan työ
läisten omiin käsiin, ja  vähemmistödiktatuurin avulla ryh
dyttävä hallitsemaan. Tähän on vastattava, että edus- 
kunnallisen toiminnan tie on pitempi, mutta varmempi, 
sdlä uskottavinta on, että jos jolloinkin äkkirynnäköllä 
voitaisiin saada valta työväen käsiin, niin sitä ei pystyt
täisi käyttämään. Sillä  suuret työläisjoukot eivät ym 
m ärrä vielä edes käyttää niitä, etu ja mitä nykyiset suoje- 
luslait heille suovat. K uinka he osaisivat käyttää valta- 
asemaa yhteistä etua vastaavalla tavalla? K ansalaisso
dan ajoilta on meillä surullisia m uistoja siitä, miten edes- 
vastuutiom.it ainekset tilannetta hyväkseen käyttäen otti
vat omanedun politiikan toimintaohjeekseen, ja  aseellisina 
ollen tekivät mielettömiä tekoja, joiden seuraam ukset koi
tuivat ja  yhä koituvat kaikkien kannettaviksi. J a  silloin 
oli mukana kuitenkin vanha vakava koulutettu työväestö, 
jokaj nyt suurelta osaltaan makaa turpeen alla. Näm ä 
seikat ovat mielestäni senlaisia, että niihin on kiinnitet
tävä vakavaa huomiota, sillä yhteiskunnallinen vallanku
mous onnistuakseen vaatii ei ainoastaan sitä, että vallan
kumouksen kautta valta saadaan, vaan  m yöskin sitä, että 
on voim ia ja  k yk y jä  valtaa käyttäm ään ja  olot uudestaan 
luomaan, niin että ne tarkoitustaan vastaisivat. S illä  jo l
lei oloja voida saada tuntuvasti parem miksi, ei vallanku
mouksella ole m erkitystä. Jo s  vallankum ouksessa epäon
nistutaan, on siitä seurauksena pitkäaikainen lamaantumi
nen, joka vie entisten taistelujen saavutuksia.

Pariam entarisen toiminnan avulla saadaan valta vähi
tellen, mutta voidaan myös asemaa hallita. E ttä  taistelu 
vahasta käy tuimaksi eduskunnaiiistakin tietä kuljettaessa, 
on luonnollista, sillä kapitalistit tulevat kynsin hampain 
pitämään kiinni oikeuksistaan. Siinä täytyy tosin käyt
tää vissiä pakkokeinoja, mutta ne keinot ovat löydettä
vissä parlam entaarisen toiminnan alalta, eikä niitä tarvitse 
pukea väkivaltaiseen asuun.

Yhteiskunnallista vallankum ousta vaadittaessa on aina 
muistettava, että työväestölle ei koidu onnea vielä siitä, 
jos nykyinen yhteiskunta voidaan lyödä hajalle, eroittaa 
porvaristo viroista, ottaa väkivaltaisin keinoin yksityisten 
ja  valtion omaisuus kansan käsiin. Se tyydyttäisi kyllä
kin hetkeks., varsinkin kun sillä tavoin voitaisiin kostaa 
henkilökohtaisesti kärsityt vääryydet. M utta ne arvot, 
jotka ovat olemassa, eivät riitä pitkäksi aikaa, jollei sa
malla kyetä köyhälistöä tyydyttävällä tavalla uusia arvoja 
luomaan, arvo ja, jotka voitaisiin saavuttaa helpommin ja  
olisivat vaatim uksia vastaavia. Edellä esitetyn johdosta 
seuraakin k ysym ys: onko työväestön piireistä löydettä
vissä niitä jättiläisvoim ia, jo ita  tarvitaan tällaisen työn 
suoritukseen? Jo s  niitä ei ole, silloin täytyy vallanku
mouksen epäonnistua. Asteettainen vallankumous on sen 
sijaan helpompi, sillä siinä ei tarvitse koko yhteiskunnal
lista koneistoa ryhtyä hoitamaan samalla kertaa, vaan vä
hitellen. J a  siinäkin lienee työtä löytää kykeneviä, pys
tyviä voim ia uusia tehtäviä hoitamaan. Joukossamme on 
tosin henkilöitä, jotka väittävät, että kaikki menee itses
tään kun vaan saadaan valta käsiin. M utta lahjomaton 
historia puhuu toista. J a  sitä 011 meidän uskottava, jo l
lemme tahdo lyödä päätämme seinään.

Vallankum ousta varten on meidän kuitenkin valmistau
duttava, sillä pääm äärä on siinä suhteessa eri suuntavir- 
tauksiila sama, m enettelytavassa vain eroamme. Jo s  siis 
tahdomme saavuttaa pääm äärän nopeasti ja  varmasti, on 
sitä varten kastatettava voimia. Voim akas agitatsioni 
käyntiin jäsenien kerääm iseksi sosialidemokratisiin jä r
jestöihin, jo issa  011 ryhdyttävä tekemään tarmokasta kas
vatustyötä tulevaisuuden yhteiskuntaa varten.

Osuuskauppaliikkeen ym pärille keskittyminen, kulutuk
sen järjestäm inen, joka ensin tekee meidät omiksi kaup
piaiksemme ja  sitten omiksi tehtailijoiksemme vapauttaen 
meidät puheena olevilla aloilla pääoman orjuudesta, on 
myös m ahtava ja  välttämätön keino päämäärämme saa
vuttamisessa.

M itä nopeammin saamme rivimme kasvamaan, mitä ke- 
hittyneimmiksi joukot kasvavat, sitä pikemmin voidaan 
vallankum ouksen pääm äärä saavuttaa. Ja  sen päämää
rän saavuttam iseksi kannattaa kyllä voimia kerätä.

Itävaltalaisia äitejä nälkäsaarron näännyttäm inä pienokaisineen 
lastenlääkärin odotushuoneessa.


