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Tuntuvan puutteen vallitessa nykyistä suurta
päivän kysymystämme käsittelevistä kirjasista, rohkenen laskea tämän esitykseni kirjasen muodossa yleisön
nälvittäväksi.

Tietoisena muistutuksesta, että se olisi

yhtähyvin voinut tapahtua työväen sanomalehtien vä
lityksellä, pyydän huomauttaa nykyistä laajalle ulot
tuvaa suidlista agitatsionia, jonka avulla luulen tätä
voitavan

levittää niillekin, joille ei vielä työväen-

sanomaleJitiä tule.

Tähän on kehoittanut minua

myös se, että porvarilliset julkaisevat lentokirjasina
nykyään vanhoja sanomalehtiartikkeleja, joissa samaa
kysymystä häsitellää/n päinvastaisilta näkökannoilta.
Sellainen on esim. „ M i e t t e i t ä muutamista päivän
kysymyksistä“, kirjoittanut K . E. F. Ignatius, jonka
väitteitä tässä olen esittänyt lukijain arvosteltavaksi.
Porissa 7 p:nä tammikuuta 1906.
T E K IJ Ä .

A. K.!
Ranskan vallankumouksen henkinen isä Jean
Jacques Rousseau selitti oppilaallensa: »Turhaan py
rimme vapauteen lakien suojassa. Lakien! Missähän
niitä oikeastaan on ja missä niitä noudatetaan. Olet
han kaikkialla huomannut niiden varjossa vallitsevan
pelkän yksityisedun ja ihmisten intohimojen. Mutta
luonnon ja järjestyksen ijäiset lait ovat olemassa.»*)
Suuri Englantilainen ajattelia John Locke lau
suu rajattomasta kuningasvallasta: ettei »sitä saata
hallitusmuotona edes pitääkään. Kansa saapi määrätä
millaisen hallituksen se tahtoo». Ja edelleen: »Ei ku
kaan ole sidottu toisen ihmisen tahdon tai määräämis
vallan alaiseksi. Kaikilla tulee olla samat oikeudet,
s. o. tasa-arvoisuuden tulee olla vallitsemassa.»
Nuo, suurten tietoviisaiden, paljon puhuvat lau
seet, olkoot meille tämän tuomiopäivän tekstinä. Mutta
koska tuollaisten ajatusten julkituomista, niiden kan
salle esittämistä voitaisi sanoa epälailliseksi, hiin ase
tan tähän niiden vastapainoksi perustuslaillisen Suomen
senaattorin K . E. E. Ignatiuksen näin kuuluvat sanat:
»Ihmisellä ei ole mitään luonnollisia oikeuksia. Työmiehillä esim. ei siis ole mitään luonnollista oikeutta
ottaa osaa valtiopäivämies-vaaleihin.»
Minä kysyn: kumpiko ajatussuunta teistä tuntuu
oikeammalta, noiden edellämainittujen filosofienko tahi
tuon perustuslaillisen senaattorin ? Kummanko luu
*)

K atso R ousseaun Emile.
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lette enemmän edistysmieliseksi: tuonko Ignatiuk
sen, joka täkäläisten vapaamielisten edustajana istuu
Suomen senaatissa vallankumousvuonna 1905, tahi
mielipiteittensä tähden maanpakoon ajetun Englannin
vapaamielisen puolueen jäsenen Locke’n, joka kuoli
jo v. 1704? Kysyisin vielä: Rousseaun opistako ve
detyt johtopäätökset, tahi meidän perustuslaillisten agitatsioniko on Suomen köyhälistöä kiihoittanut vapau
tumaan tyranniuden ja sorron kahleista? Mutta tähän
kysymykseen on vastauksena Rousseaun kunnia-nimitys:
»Ranskan vallankumouksen henkinen isä.»
Me sosialidemokraatit emme muuten yleensä an
na niin suurta merkitystä auktoriteettien opeille, sillä
me tiedämme oppien johtuvan olosuhteista ja olosuh
teitten pakottavan toimintaan. Mutta, kun porvaristo
luottaa auktoriteetteihinsa niin on parasta asettaa toi
sinaan auktoriteetteja vastakkain väittelemään teorioista.
Meillä käytännön väellä on teoriain toimeenpano velvol
lisuus, sillä se taas sujuu meiltä mainiosti, ja Ignatius
kin myöntää sen hankkimishalun nimellä oikeutetuksi
meille. Todistaaksemme taas, että meillä on sekä ha
lua, että kykyä hankkia itsellemme oikeuksia, tarvitsee
meidän vaan viitata muutamalla sanalla äskeiseen
suurlakkoon Suomessa.
Niistä historiallisista päivistä, joina hirmuvallan
kahleet lonsuivat kansamme yltä, kuin talvenvalta
kevät auringon paisteessa, on vasta niin vähän kulunut
aikaa, että eivät ne vielä ole voineet keneltäkään un
hottua. Vakavalla suurenmoisuudellaan piti niiden
haihtumattomasti iskeytyä nykyisen sukupolven mieliin.
Me uskomme sen lisäksi, että, jos tämän kansan his
toria muuten säilyy tuleville sukupolville niin eivät
vuosituhannet voi pois kuluttaa historian lehdiltä ker
tomusta Suomen kansan suuresta viikosta.

Kauvan tarinoitaan siitä helluntai-humauksesta,
siitä vallankumouksen pyhänhengettären hurmaavasta
suudelmasta, joka herätti tämän epäilevän kansan, —
sen sorretun työväestön — autuuttavaan uskoon ihmis
kunnan ikivanhan vapautus-voiman pätevyydestä. Tuo
kaikki mukaansa tempaava huumaus, noiden päivien
tenhoisampain hetkien innostuttava vaikutus ei voi
häipyä edistys-ystäväin mielistä. Uudistusten harras
tajille, väkivaltaa, vääryyttä ja sortoa vastaan taistele
ville jättivät ne vääjäämättömän todistuksen yksimieli
syyden, innostuksen ja rohkeuden kaikki murtavasta
voimasta.
Niinä päivinä osoitti Suomen kansa pystyvänsä
muuhunkin, kuin matelemiseen tämän tai tuon naa
puri-vallan jaloissa. Diplomatia ja pokkuroimis-poUtiikka kärsi silloin auttamattoman haaksirikon. Kan
san pohjakerrokset, järjestyneen työväestön itsetietoiset
joukot näyttivät toiminnallaan todeksi vanhan lauseen:
»rehellisyys perii maan.» Ne osoittivat ihailtavaa uh
rautuvaisuutta, ihmeteltävätä isänmaallisuutta, korkealle
kehittynyttä sivistystä; ne osoittivat samalla kertaa
rohkeutta ja hämmästyttävää malttia. Sosialidemokraatia Suomessa suoritti loistavan koe-näytöksen kan
sojen näyttämöllä. Se lumosi kuin sadun haltiatar
vastustajansakin, paatuneita petkuttajia lukuunotta
matta. Sanalla sanoen nuo kapitalistien kiroomat so
sialidemokraatit, ne ihmiset, joilla (Ignatiuksen y. m.
perustuslaillisten valtioviisaiden mukaan) »ei ole mitään
luonnollisia oikeuksia», ne työmiehet, »joilla ei ole
mitään luonnollista oikeutta ottaa osaa valtiopäivämiesvaaleihin», ne hankkivat tälle kansalle muutamia san
gen tärkeitä luonnollisia sekä historiallisia oikeuksia.
Nuo kosmopoliitit, epä-isänmaallisiksi leimatut, porva
rien väitteitten mukaan kansallistunnetta puuttuvat
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»työväen kiihoittajat» ja niiden kiihoittamat joakot ne
ne olivat johtava sekä määräävä aines Suomea suurla
kossa. Lakossa, josta
Vanhat, vielä kertovat
Ja nuoret nuoremmille.
K uinka kerran kansa V äinäm ön
T ek i tenän tyrannille.
K uinka silloin kansan sorretun,
■

Sisäisesti niin raadellun
Sydän sykki sam aa mieltä.
K uinka kaikki kerran puhuivat,
J a lauloivat ja soittivat
Suom essa Suom en kieltä.
Ja täm ä alleviivataan,
H yvin painokkaasti la u su ta a n :

Maan vapautti orjat!
Nuo k öyh ä t harvain nylkem ät
Muka tyhm ät, tie tä m ä ttö m ä t--------

Kaikkensa löivät vaakaan
Pelastaakseen isänmaataan.

Tuon ajatussuunnan mukaisesti tulee historia ker
tomaan suurlakko-viikosta Suomessa v. 1905. Se on niin
kerrottava. Siinä mainitaan myös Pietarin teillä juok
sijain ja heitä jumaloivain vehkeilyistä lakon epäonnifetuttamiseksi. Todistuksena viime mainitussa suh
teessa merkitään Suomen sivistyneen ja vallassa olevan
luokan nuorukaisista muodostetun »Theslöfin kaartin»
ansio huomattavimman häiriön aikaansaamiseksi y. m.
y. m. Luokkansa mainetta puhdistaakseen ei porva
rillinen historiankirjoittaja kyllä hiiskuisi mitään jälki
mäisistä pikkuseikoista. Hän sen sijaan kuvaisi kau
heilla väreillä sosialidemokraattien järjestyksen yllä
pitoa lakon aikana, letkauttaisi muutamilla lauseilla
n. s. »torisenaattia», vertaisi mielellään Helsingin pu
naista kaartia mustaansotniaan käyttäen siihen todis-

si
teeksi 160,000 markkaa sekä »Enehjelrnin jupakkaa».
Yläluokka jäisi niin ollen sangen kauniiseen valoon ja
köyhälistön suuret joukot tulisivat taas maalatuiksi
tahdittomiksi, itsetiedottomiksi statisteiksi tuossa suu
ressa valtiollisessa näytelmässä; niin ovat porvarilliset
historian kirjoittajat menetelleet kaikissa tähän astisissa
köyhälistö-liikkeitten esittämisessä, niin tekisivät he
myös tässä. Mutta onneksi meille ja jälkeläisillemme
on historian jumalatar tuskastunut vääristelijöihin.
Kynä ei kuulu enään yksinomaan porvarisieluille, sitä
käyttävät myös sosialidemokraatit ja historian kirjoitus
vastaisuudessa kuuluu jäävittömälle tutkia-luonteelle.
Meille nyt eläville on suotu harvinainen kunnia
tehdä historiaa ja se kunnia, se suuri luottamus vel
voittaa meitä paljoon.
Me rintama-joukot olemme etupäässä tilivelvolli
sia, me sosialdemokraatit, jotka vaan toistaiseksi kes
keytimme tuon suurlakon — vaatiaksemme sen kautta
ja sen aviilla luonnostaan meille kuuluvia yhteiskun
nallisia oikeuksia — olemme vastuunalaisia historian
tuomioistuimen edessä. Me tulemme syyttämään por
varistoa, sen vuoksi vaaditaan meiltä tarkka selonteko
porvariston synneistä. Me johdamme joukkoja uuteen
taisteluun, edellämainittuja oikeuksiansa valloittamaan.
Siksi vaatii päivä tämä tyyntä meiltä harkintaa.
Kansalaiset! Sosialdemokraattisen puolueen ääni
oikeus- ja eduskuntamuutosohjelmaa sekä meidän
taistelutapojamme hyväksyvät lukemattomat joukot!
Me olemme tänään kautta maan kokoontuneet, antaak
semme viimeisen varoituksen Suomen säädyille, jotka
Valtiopäiväin koiñean nimityksen varjolla ja noiden
etuoikeutettujen säätyjen laatimain valtiopäivä-ja ritarihuonejärjestyksen turvissa, itseoikeutettuina sekä varak
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kaiden valitsemina kerskaavat yhä vieläkin edustavansa
koko Suomen kansaa. Tuo väite on jo niin monesti ja
pätevästi kumottu, ettei siihen enään tässä ole tarvis
paljon kajota. Itsekään he eivät enää rohkene tuota
väitettänsä muilla, kun verukkeilla puolustaa. Tuhan
net ja taas tuhannet kansalaiset ovat monissa suurissa
kokouksissaan valtavan voimakkaasti huutaneet, ettei
tuo laitos juriittisesti heitä edusta, faktillisesti ei
kykene edustamaan, kokoonpanonsa vuoksi ei ole tar
koitettukaan edustamaan ja luokkaharrastuksiensa
vuoksi ei tahdo edustaa koko Suomen kansaa.
On sitäpaitse sangen hullunkurista ja tyhmää
vaatiakaan, että sukuylpeyden turmelema, perinnölli
sesti kansaa halveksimaan ja nylkemään tottunut
lakeijasieluinen ritaristo ja aateli edustaisi proletari
aattia, tuota heidän mielestään tyhmää ja tyhmänä
edelleen pidettävää »massaa», joukkoa, jonka kanssa
he eivät edes tunnusta olevansa veriheimolaisia, ja
jota he tarvitsevat loistoisan elämänsä ylläpitämiseksi
lahjoitusmaillaan sekä tehtaissaan. Moinen vaatimus
on minusta samaa, kun sanoa pyövelille: »Ole sinä
hyvä mies minun puolestani muuten nuo konnat saat
tavat katkaista minulta kaulan.
Syntikin on se, jos menemme kirkkoruhtinaiden
puheille vaatimuksella: Valvokaappa nyt siellä »her
rain päivillä» korkeasti kunnioitettava herra arkki
piispa, kunnioitettavat herrat piispat, rovastit ja kirkko
herrat meidänkin köyhien raukkojen taloudellisia etuja
ja yhteiskunnallisia oikeuksia. Pitäähän meillä sosi
aalidemokraateillakin toki olla sen verran tietoa kirkonopista, ettei tuollainen vaatimus mitenkään ole
sopusoinnussa kirkon tulkitsemaan raamatun käsityk
sen kanssa. Sitä ei myönnä tunnustuskirjat, ei papin
vala, ei teologinen eikä apologeettinen tiede. Siis,
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jos Aateliston toimesta joudut mestauslavalle valtiol
listen mielipiteittesi vuoksi ja niin muodoin menetät
pääsi, saat sen lisäksi potkun papeilta alimmaiseen
helvettiin. Aatelisto sensijaan saa pastoreilta pääsi
irroittamisesta mairittelevan synnin päästön. Otaksuessanne noin voivan menetellä ainoastaan Baalin profettain ja paavin pappien pyydän teitä lukemaan
Bernsteinin ja Kaytskyn sosialismin historiasta uskon
puhdistuksen suurmiesten Lutherin ja Zvinglin joukkoteurastuksista, joita nämä Jumalan miehet, meidän
kirkkoruhtinaittemme henkiset isät aikanansa toimeen
panivat ja puolustivat yhteiskunnallisten vapautuspyrkimysten tukahduttamiseksi.
Seuraten säätyjen arvojärjestystä tulee puhe por
vareista, mutta tällä kertaa vaan hyvin lyhyt. Ei sen
vuoksi, että muutamilla meistä on valitsemis- ja vaali
oikeus porvarissäätyyn, vaan siksi, että minä en rohkene teille tällä kertaa muistuttaa tämän säädyn syn
neistä. Oletan teidän vieläkin muistavan viime huhti
kuun 14 päivän iltana toveri Walppaan säätytalon rap
pusilla lausumat kaameat sanat »Porvarit ovat meidät
pettäneet»! Luottaen kuitenkin teidän tyyneyteenne
tahdon tuohon lisätä, että koko porvarissäädyn ole
massaolo perustuu petokseen. Ellette usko sitä niin
lukekaa Valtiopäiväjärjestyksen 12 pykälä vieläkerran.
Sehän ilmeisesti edellyttää petoksellisuutta antaessaan
äänestys- ja vaalioikeuden varallisuuden perusteella ja
sittenkin ainoastaan niille, joilla on keinottelun s. o.
petoksen välineet, siis jo huomattavassa määrässä mah
dollisuuksia pettämiseen. Käytännöllisessä elämässä
me sitäpaitsi huomaamme jokapäivä, aina ja kaikkialla
paljasta petollisuutta. Teollisuuden harjoittaja pettää
antaessaan vaan osan työn tuloksista sen tekijöille.
Kauppias on melkein pakoitettu pettämään, puhumat
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takaan väkijuoma-tehtailijoista-kauppiaista, ravintoloitsioista ja kaikellaisista muista keinottelioista, huijareista,
veijareista, kassavarkaista sekä vekselien väärentäjistä,
jotka kaikki ovat »hyvin arvoisan porvarisäädyn» muo
dostajia aina siksi kunnes joutuvat kiikkiin siitä, että
ovat olleet noloja pettämisyrityksissään. Puuttuvan
ammattitaidon vuoksi he silloin karkoitetaan pois por
varien järjestöstä. Mutta ne, jotka ovat kyllin kons
tinsa oppineet miettivät edelleen uusia ja ovelampia
keinoja köyhälistöä nenästä vetääkseen. Niiden edus
tajat istuvat arvokkaina jäseninä porvarissäädyssä ja
teille uskotellaan heidän siellä edustavan kansaa, val
vovan teidän etujanne, puolustavan teidän oikeuksianne ja hankkivan teille valtiollisen vallan. Sitä te
ette toki enään usko, sillä se on mahdottomuus. Se
on yhtä mahdotonta, kuin se, että susi valvoisi lam
paan etuja, tai että kettu varoittaisi kanaa uhkaavasta
vaarasta.
Mitäkö arvelen talonpoikaissäädystä? Edustaa
han se toki kansan suurta enemmistöä, eiköhän sen
voisi ajatella puolustavan kansan vaatimuksia. Tuollai
sia ajatuksia risteilee ihan inhimillisissä aivoissa.
Mutta yksinkertaiset ne aivot silloin ovat, kun
eivät jaksa käsittää tuota hyvin helppotajuista tosi
asiaa, että talonpoikain edustajat edustavat maata
eivätkä kansaa, sillä maanomistuksen perusteellahan
ne sinne valitaan. He voivat siis edustaa ainoastaan
maanomistajain etuja ja valvoa heidän oikeuksiaan,
mutta ei suinkaan lukuisan torppariväestön, palvelijain,
mäkitupalaisten, liikuskelevan maalaistyöväen y. m.
maalla asuvien kansalaisten etuja. Tämä on heille
mahdotonta senvuoksi, että se olisi heidän eduilleen
vastakkaista. Onhan Isännän ja renkin suhde toi
siinsa selvä, yhtä hyvin, kuin maan omistajan ja
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vuokramiehen sekä päiväpalkkalaisen.
Ken näitä
suhteita ei tunne kysyköön viime mainituilta usko
vatko he isäntiensä ajavan heidän asioitaan valtiopäi
villä ja minä olen vakuutettu siitä, että he vastaavat
kuin yhdestä suusta: Ei!
Yksikään sääty ei niin muodoin valvo kansan
suuren enemmistön, laajojen työläisjoukkojen etuja,
sillä jokaisessa säädyssä istuu vaan varakkaiden luok
kien edustajia ja he valvovat yksityisetujansa. Sää
dyt edustavat virkamiesluokkaa, kapitalisteja, tehtailioita, kauppiaita ja maanomistajia. Säätyjen ulkopuo
lella ovat torpparit, koko maalais- sekä kaupunkilaistyöväki, yleisten laitosten sekä yksityisten palveliat,
vieläpä toisen työssä olevat kaupunkilaistalonomistajat
ja omaksi elatuksekseen elinkeinoa harjoittavat käsityöläismestarit, näiden lisäksi kaikki naiset. Tilasto
osoittaa Suomen säädyissä istuvan noin 30 prosentin
edustajat varakkaista- ja vallassa olevista luokista,
mutta yli 70 prosentilla Suomen kansalaisista ei ole
yhtään edustajaa valtiopäivillä, joiden pitäisi edustaa
koko Suomen kansaa. Edellä mainitusta 30 prosen
tista on vielä naiset poisluettava, niin muodoin jää
ainoastaan noin 15 henkilöä sadasta valtiollisia oike
uksia nauttivaksi ja 85 henkilöä sadasta Suomen kan
salaisia saavat armollisen luvan, — ei maar kun käs
kyn — pakosta alistua siihen mitä 15 prosenttia päät
tävät.
Nuo 15 prosenttiako sitten ovat laittaneet tämän
karun maan asuttavaksi! Nuo 15 prosenttiako pitävät
huolen tämän kansan sisällisestä menestyksestä ja ulko
naisista kohtaloista? Oliko se herra Jumala, vaiko
isä perkele, joka valtuutti nuot 15 prosenttia hallitse
maan ja vallitsemaan tätä maata ja kansaa, koska
noilla 85 prosentilla vei ole mitään luonnollista oike-

iät a ottaa osaa valtiopäivämies vaaleihin". Henkilö,
jolla on otsaa vielä tämän vuoden Toukokuun 7 päi
vänä väittää tuollaista ja joka siinä määrin nauttii
valtaluokkain kannatusta, että istuu Suomen senaatissa
fäytyy olla valmis vastaamaan edelläoleviin kysymyk
siin. Vai pitääkö meidän tosiaankin tyytyä ainoastaan
»nyrkkioikeuteen», jonka herra Ignatius myöntää ihmi
selle »puhtaassa luonnon tilassa» kuuluvaksi. Tosin
sellainen tietämys on meille suuresta merkityksestä
nyt, kun kansasta jo alkaa olla luottamus kadonnut
oikeuksiensa saavuttamisesta muun, kun »nyrkkioikeuden» avulla, mutta älköön silloin syytettäkö meikäläi
siä kiihoituksesta, jos ne, joilla ei ole mitään muuta
oikeutta alkavat tuota ainoata »nyrkkioikeuttansa»
käyttämään.
Toisessakin suhteessa on meille opettavaista tie
tää, että ihmisellä on vaan alkujaan nyrkkioikeus ja,
että kaikki muut oikeudet, mitä hänellä on olemassa,
ovat hankittuja. Tästä me emme voi vetää muuta johto
päätöstä, kuin sen, että ne, joilla nyt on valtiolliset
oikeudet, ovat ne itsellensä hankkineet nyrkkioikeuden avulla. Hra Ignatius sanoo myös, että »nyrkkioikeus on samaa kuin oikeudettomuus». Tämän mu
kaan ei siis lopullisesti ole kuitenkaan muuta oikeutta
kuin tuo »nyrkkioikeus», joka kansantajuisesti sanot
tuna merkitsee sitä, että vallassa olevat luokat, jotka
kerskaavat historiallisista oikeuksistaan, ovat ne aiko
jen kuluessa ryövänneet vahvemman oikeudella, toisin
sanoen väkivallalla. Tuollainen ajatus meillä sosiali
demokraateilla on yläluokkain oikeuksista kyllä ollut
ennestäänkin, mutta on kiitollista tietää niin ajattelevan myös meidän valtiomiestemme. Näin näyttäyvät
todeksi Rousseaun alussa mainitsemani sanat, »lakien
varjossa vallitsee pelkät yksityisedut ja ihmisten into

himot» ja, että on niin ollen turhaa pyrkiä »vapauteen
lakien suojassa». Tämä on lopputulos edellä sanotusta
ja täysin johdonmukainen. Mitä pidätte siitä? Tajuat
teko mitä se käytäntöön sovellutettuna merkitsee?
Hyvin hillittyä lauhkeata kieltä käyttäen sanotaan
tämän johdosta näin: nykyiset valtiolliset oikeudet
tässä maassa ovat anastettuja. Anastajain edustajat
istuvat niin ollen Suomen valtiopäivillä. Anastajain
etujen mukaista ei ole valvoa niiden etuja, joilta
edelleen aikovat anastaa. Anastajain luku on suun
nilleen 15 osa Suomen kansasta, anastettavia kaikki
muut koko tuo 85 prosenttia. Valtiopäivät eivät niin
muodoin edusta Suomen kansaa ennen kuin nuo 85
prosenttia anastavat myös itsellensä oikeuden olla siellä
edustettuina. Ja, koska kansan enemmistö on jo tullut
siitä yksimieliseksi, että Suomella pitää olla sellainen
eduskunta, jossa kaikki kansalaiset voivat olla edus
tettuina, ei näin ollen jäisi muuta tehtävätä, kuin
ryhtyä anastamaan valtiollisia oikeuksia kansalle.
Mutta anastaminen on samaa kuin väkivalta.
Pitääkö Suomen kansan siis väkivallalla hankkia
itsellensä valtiolliset oikeudet ? Kaikista valmistuksista
päättäen ei voi kieltää, ettei kansalla olisi siihenkin
halua. Tämän baukkimishalun myöntänee kaiketi hra
Ignatiuskin oikeutetuksi, koska hän sanoo: »Nouseva
sivistys ori avannut silmät nykyisen eduskunnan puut
teille ja työmiehissä herättänyt halua hankkia itsel
leen samoja valtiollisia oikeuksia, kuin on muilla
taloudellisessa suhteessa onnellisemmassa asemassa ole
villa kansalaisilla. Tämä hankkimishalu on oikeutet
tua, koska se perustuu tietoisuuteen omasta merkityk
sestä yhteiskunnassa ja omasta kyvystä arvostella mitä
yhteiskunnan etu vaatii. — Että he eivät onnistuneet
hankkimaan sitä vasta päättyneillä valtiopäivillä, oli
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monelle eikä vähimmin työmiehille pettymys. Petty
mys voi synnyttää katkeruuden tunteen niitä kohtaan,
joiden arvellaan aiheuttaneen sen, että toivomukset
pettyivät, mutta ei saa kuitenkaan oikeutetulla syyllä
herättää sitä kärsityn vääryyden tunnetta, joka johtuu
tehdyistä väkivaltaisuuksista laillisesti määrättyjä oi
keuksia kohtaan. Pettyneet toiveet eivät ole mitään
todellisia menetyksiä, eikä niitä tarvitse haudata. Ne
voivat niinkuin tässä tapauksessa, nousta kaksinkertai
sella voimalla, ja kaikella toteutumisen mahdollisuu
della; mutta oli miten oli, ei kysymys ole työmiehille
menetetyn luonnollisen oikeuden takaisin voittamisesta,
vaan uuden kehittyneiden yhteiskuntaolojen aiheutta
man oikeuden saavuttamisesta».
Siinä sitä siis ollaan. Työmiehillä ei ole muuta
oikeutta, kuin tuo ijaekaikkinen hankkimislupa, josta
me olemme olleet kokemuksesta tietoisia jo kauvan
ennen kuin hra senaattori sen meille ilmoitti, mutta
suurin osa meistä on elänyt siinä hurskaassa luulossa,
ettei sitä sovellutettaisi yhteiskunnallisten oikeuksien
saantiin nähden noin ehdottomasti käytäntöön. Minä
puolestani en ole työväestöä tuohon luuloon tuuditta
nut, sillä minä olen plussa vaistomaisesti, sittemmin
tietoisesti käsittänyt, että »oikeutt’ ei maassa saa ken
itse sit’ ei hanki».
Mutta ehkä vieläkin löytynee muutamia, joilla
olisi uskoa hallitsevain luokkain hyvään tahtoon, val
lassa olevien vapaaehtoiseen luopumiseen etuoikeuk
sistaan. Niitä varten joku lause äänioikeusasian ku
lusta maassamme.
Jo vuoden 1885 valtiopäivillä tehtiin suomalaisen
puolueen taholta esitys vaalioikeuden laajentamisesta
porvarissäätyyn. Ruotsinmieliset vastustivat sitä sil
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loin sen vuoksi, ettei muka ollut täyttä selvyyttä kau
punkien äänioikeusoloista. Asia raukesi, kun täytyi
saada tilasto osoittamaan järkkyisikö ruotsalaisen puo
lueen ylivalta porvarissäädyssä, jos ääniasteikko alen
nettaisiin niin, että kullakin äänestäjällä olisi korkein
taan 10 ääntä. Tarvittava tilasto joutui vasta 1894
vuoden valtiopäiville, mutta jo sillä välillä yritettiin
Tampereen työväenyhdistyksen taholta korjata V. J,
12 §:n räikeimpiä vääryyksiä, kuten esim,, ettei talon
omistaja saanut äänestää, jos oli toisen työssä. Tätä
anomusta ei voitu ottaa 1891 vuoden valtiopäivillä
huomioon muka sen syyn varjolla, että asema idästä
käsin oli uhkaava. Niin ollen jäi taaskin asia enti
selleen.
Tuoden 1894 valtiopäiviin mennessä alkoi työ
väestö jo pitää suurenlaista ökää porvarissäädyn vaaliolojen korjaamisesta. Helsingissä pidettiin useita ko
kouksia, joissa työväen suuri enemmistö vaati ääni- ja
mies-järjestelmää porvarissäädyn vaaleissa. Vähemmistö
kulki silloin Suomalaisen puolueen talutusnuorassa ja
tyytyi 10 äänen asteikkoon.
Valtiopäivillä oli asia kiivaan keskustelun alai
sena, mutta ruotsinmieliset vastustivat ja äänioikeusolot jäivät entiselleen.
Seuraavana vuonna alkoi Työmies-lehti ilmestyä,
joka herätti työväkeä käsittämään äänioikeusasian mer
kitystä, myös nuorsuomalaiset ajoivat innokkaasti tähän
aikaan ääni ja mies-periaatetta. Seuraus tästä oli, että
Työväenedustajain kokous Tampereella 1896 asettui
yhden äänen kannalle porvaris- ja talonpoikaissäätyjen
vaaleissa — edellisessä 400, jälkimäisessä 200 markan
sensuksen perusteella — , maaseudun palvelusväesi» ja
sotaväki kaupunkeissa pois suljettuina.
Tuli sitten vuoden 1897 valtiopäivät, niille jätet
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tiin eri säädyissä kaikkiaan 14 anomuselidotusta, joissa
anottiin Valtiopäiväjärjestyksen 12, 13, 14 ja 15 pykä
läin muuttamista sellaiseksi, että laajemmat kansan
kerrokset tulisivat edustusoikeudesta osallisiksi. Vasta
nyt yhtyivät säädyt anomaan asiasta armollista esitystä
seuraaville valtiopäiville. Hallitus ryhtyi taas keräile
mään tilastoa, joka valmistui vasta v. 1899. Samana
vuonna julisti järjestynyt työväestö oman ohjelmansa,
jossa vaadittiin yleistä ja yhtäläistä vaali- ja äänestys
oikeutta kaikille 21 vuoden ikäisille Suomen kansa
laisille sukupuoleen katsomatta sekä yksikamarista
eduskuntaa. Kun työväki samalla julistautui eri puo
lueeksi, niin sai se luonnollisesti entistä kiivaammiksi
vastustajikseen kaikki porvarilliset puolueet, mutta
äänioikeusasia sai yleisessä mielipiteessä uutta vauhtia.
.
Hallituksen esitystä ei jätetty vuoden 1900 val
tiopäiville, mutta työväki puoluehallinnon alkuunpa
nosta keräsi joukko-adressia äänioikeusasiasta niille
jätettäväksi, joka kuitenkin myöhästymisensä vuoksi
myös jäi jättämättä säädyille.
Seuraavana vuonna pidetty Työväen puolueko
kous Viipurissa päätti ryhtyä äänioikeusasian eteenpäin
viemiseksi tarmokkaimpiin toimenpiteisiin. Siellä käs
kettiin jo puoluehallinto kasvattamaan kansan mieltä
yleisen koko maata käsittävän työlakon toimeenpane
miseen yleisen äänioikeuden hyväksi. Äänioikeuden
hankinta oli tullut Suomen työväenliikkeen pääpyrinnöksi. Se oli sekä a, että o, puheissa ja kirjoituksissa.
Forssan puoluekokoukseen mennessä v. 1903 oli tehty
koko lailla työtä yleisen mielipiteen valloittamiseksi
asian puolelle. Tämä kokous hyväksyi kiivaan taistelujulistuksen yleisen äänioikeuden sekä yksikamarisen
eduskunnan puolesta, joka julistus tunnetaan paljon
puhutun »Forssan julistuksen» nimellä. Hallituksen
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esitys äänioikeus-olojen muuttamisesta, mikä vihdoinkin
annettiin viime valtiopäivien käsiteltäväksi, oli osittain
tullut tunnetuksi ennen Forssan kokousta ja, kun siinä
oli .säilytetty joukko rajoituksia, jotka olisivat tehneet
tarkoitetut uudistukset perin mitättömiksi, jopa toisaalla
vienyt entisestään taaksepäin, täytyi sitä vastaan hyö
kätä puolueen koko silloisella tarmolla. Seurauksena
tästä oli, että hallituksen aijottu esitys muuttuikin vä
hän kansauvaltaisemmaksi ennen säädyille jättämistä.
Aänioikeusasian kohtalo viime valtiopäivillä täy
tyy olla jokaiselle kansalaiselle tunnettu. Aatelis- ja
porvarissäätyjen vastustuksesta jäi se vieläkin entisel
leen, huolimatta siitäkään, että kymmenet tuhannet
kansalaiset seisoivat säätytalon ja ritarihuoneen ympä
rillä odottamassa päätöstä ja osoittamassa mieltään, että
ei ole enään viisasta jättäii äänioikeusasiaa ratkaise
matta, mutta ratkaisematta se tälläkin kertaa jäi.
Kokonaisen 20 vuoden kuluessa ei ole saatu pie
nintäkään muutosta toimeen. Vielä ollaan samassa pis
teessä mistä lähdettiin. Pitäisipä näin ollen jo innokkaimmankin yläluokkain iliailian, varmimmankin vallassaolevien suosian kyllästyä odotukseen ja nousta —
vaikkapa, ellei muu auta hra Ignatiuksen suosittaman
»nyrkkioikeuden» avulla — vaatimaan itse kullekin
kansalaisella kuuluvia yhteiskunnallisia oikeuksia.
Lapsellinen usko vallanpitäjän hyväntahtoisuuteen, hei
dän oikeudentuntoonsa sekä vapaaehtoiseen vallastansa
luopumiseen pitäisi jo olla loppu. Jo on meillä riit
tävästi todisteita siitä, ettei oikeuksia saada armosta,
niitä täytyy hankkia, ne täytyy valloittaa.
Tulokseksi tuosta pitkällisestä äänioikeus-taiste
lusta toki voidaankin merkitä yleisen mielipiteen val
loittaminen eduskunta-uudistuksen puolelle.
Se on
valloitettu niin tarkkaan, että tuskin lienee maassa
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täysijärkistä henkilöä, joka enää rohkenisi sellaisenaan
puolustaa tuota Ruotsin vallan alaisena olostamme
muistoksi säilynyttä keskiaikaista säätylaitosta, jonka
laista ei missään muualla maailmassa ole olemassa.
Tulokseksi myös täytyy sanoa se, että yleisen mielipi
teen painosta on nyt vihdoinkin päästy niin pitkälle,
•että nykyiset valtiopäivät ovat pääasiallisesti eduskun
nan uudistusta varten koolle kutsutut. Eikä nyt enää
ole kysymys ainoastaan porvaris- ja talonpoikaissäätyjen uudistuksesta, vaan koko eduskunnan muuttami
sesta. Nyt on kysymyksessä kaikkien säätyjen kaik
kien etuoikeuksien poistamisesta, s. t. s. ihmisten ja
ihmisten yhdenarvoisiksi tekemisestä. Tähän asti on
sanottu, että: »piika ei ole ihminen», mutta nyt vaa
ditaan piiallekin oikeus olla ihminen. Tähän asti on
sanottu, ettei »rengin ruumis paljon maksa, mutta nyt
me vaadimme sen arvioittavaksi samaan hintaan, kuin
isännänkin ruumiin. Tietäessämme ihmisten syntyes
sään olevan yhtä noloja ja avuttomia syntyivätpä he
joko aatelispalatseissa tahi mökkiläisen pirtinnurkassa;
sekä nähdessämme elämän tikapuilla toisen kiipeävän
ylös, toisen rämpivän alas niin älyllisyydessä, kuin
muussakin kansalaiskunnossa, niin ei syntyperä, virka,
raha, maa, tahi muut sellaiset saa määrätä ihmisten
yhteiskunnallisia oikeuksia. Kysymys on nyt edus
kuntalaitoksen perinpohjaisesta muutoksesta parhaiten
tarkoitustaan vastaavaksi.
Näin pitkälle menevän muutos-esityksen saantiin
vaikutti enin äskeinen suurlakko, Venäjän ja Suomen
köyhälistön yhteinen jättiläis-ponnistus.
Suurlakko
vaikutti hallitukseen, se vaikutti meidän vallassa ole
viin. Suurlakon päivinä tunnustivat kaikki puolueet
ja yhteiskuntaluokat, että Suomen ruumiillista työtä
tekevä väestö on epäämättömästi todistanut olevausa
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kehittynyt, sille asteelle, mitä edellyttää valtiollinen
täysi-ikäisyys.
Sanottiin silloin työväen osoittaneen
ansaitsevansa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden, sille
luvattiin silloin yksikamarinen eduskunta nykyisen
säätylaitoksen tilalle, »jos nyt vaan vielä tämän kerran
sallitaan säätyjen kokoontua, että kaikki voisi käydä
laillisessa järjestyksessä». Ja nyt on Suomen säädyt
koolla laillisessa järjestyksessä. Ja me odotamme
laillisessa järjestyksessä uutta yksika marista' edus
kuntaa, johon edustajat valitaan yleisellä, yhtäläisellä,
välittömällä sekä salaisella äänestysoikeudella, johon
kaikki 21 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset ovat
oikeutetut osaa ottamaan. Me odotamme kuten sanoin
laillisessa järjestyksessä ja pidämme tarkkaa huolta
järjestyksen kehittämisestä yhä laillisemmaksi. Me
kehitämme järjestyksemme niin lailliseksi, että vas
tustajamme — nuo jotka kerskaten kutsuvat itseään
järjestyksen puoltajiksi — vihdoin ovat pakotetut rans
kalaisen valtiomiehen Odillon Barrodin tavoin epätoi
voisina huudahtamaan »laillisuus tappaa meidät!»
Porvarillisen yhteiskunnan laillisuuden sankarit, polii
siin, pistimiin ja Aatelisintressejä palveleviin lahtarikaartiin luottavat, kansan yleistä mielipidettä hal
veksivat vallassaolijat joutuvat kuitenkin joskus peri
katoon niiden olojen kautta, joita he itse ovat luoneet.
He hukkuvat laillisuuteensa, »sillä aikaa, kun tuo lail
lisuus tuottaa meille vahvat lihakset ja punaiset posket,
tekee meidät kukoistaviksi, kuin ijankaikkinen elä
mä». Sanon vielä kerran, että me odotamme laillisessa
järjestyksessä, mutta myös samalla, että me emme enää
anna pettää itseämme. Laillisuudellakin op rajansa.
Itsepuolustus on aina sallittua. Ja silloin, kun koko
kansan oikeuskäsitteitä loukataan, silloin, kun kansal
lisuustunnetta poljetaan, silloin, kun ihmisyyttä sorre
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taan, silloin meillä ei ole ainoastaan oikeus, vaan vie
läpä velvollisuus valtio-opin, kansalliskäsityksen, his
torian ja ijankaikkisesti pyhynä pysyvän kehityksen
lain nimessä astua yli vanhettuneiden raja-aitojen, astua
yli laillisuuden rajojen, sillä »yhteisen kansan hyöty
on paras laki ja sentähden mikä havaitaan yhteiselle
kansalle hyödylliseksi se pidettäköön lakina, vaikka
säädetyt lain sanat näyttäisivät toisin käskevän», sano
taan tuomarin ohjeessa.
Poliisiin turvautuvasta, rikoslakia lukevasta, kan
saa halveksimaan tottuneesta pyövelisielusta saattaa
viimeinen lauseeni tuntua liian paljon uskalletulta.
Säätäähän rikoslaki jo uhkauksestakin Valtiopäiviä
kohtaan vuosikausia kuritushuonetta. Mutta minä istun
mieluummin kuritushuoneessa, vaikka kaikki ne 12
vuotta mitä rikoslaki määrää, ennenkuin voin sallia
muutaman riistämis- ja sortohaluisen herrasmiehen pet
tävän tätä kansaa, pettävän isänmaata, pettävän ennen
kaikkea tämän maan yhteiskunnallisia oikeuksia vailla
olevaa, rehellistä, kunnon työväkeä, jonka kanssa mi
nulla on kunnia, joko voittaa tahi kaatua. Asiamme
ei kaadu kuitenkaan. Se kulkee kautta vankilain, ohi
pistinten ja kanuunain, yli ruumiiden ja raunioiden
vaan voitosta voittoon. Ken ei mitään uskalla hänellä
ei ole oikeutta myös paljon vaatia. »Ken madoksi
heittäytyy, hänellä ei ole syytä valittaa, että häntä
jalkoihin tallataan». »Ei mitään edistystä ilman uh
ria». Nuo ovat mieleen pantavia lauseita varsinkin
nykyään.
Niille valtioviisaille, jotka meitä rikoslailla, poliseillaan ja valtiopäiväjärjestyksellään peloittelevat, ei
liene liiaksi opettavaa huomauttaa muutamista oppineimtnaksi tunnustetun valtiomiehemme Johan W il
helm Snellman’in määritelmistä puheena olevasta kysy

myksestä. Tähäu kehoittaa myös se olettamus, että moni
nykyinen valtiopäivämies, joka ehkä väittää Snell
manin kontolle opin poliisisuojeluksestaan tuskin tie
tää hänen opistaan muuta, kuin, että olihan senkin
nimellinen valtiomies kerran olemassa. Tämä sitä
suuremmalla syyllä, koska itse ukko Meurman, jolla
on patenttioikeus käydä Snellman in oppilaasta kuuluu
uhkailevan kansaa valtiopäivien häiritsemistä.
Kirjassaan: »Läran om Staten»,— oppi valtiosta
s. 210 — kirjoittaa Snellman: »Saatetaan sanoa: joukko
on orjamaista, tyytyväistä, eikä voi yhdistyä vastustuk
seen. Mutta tällä ei sanota muuta kun, että joukon
käsite, sivistys, tapa on sellainen, ettei se voi säätää
lakia eli johtaa valtiota, vaan täytyy sitä hallita. Kui
tenkin on niin, että käytettäessä tuollaista halveksivaa
puhetapaa puhutaan myös vastoin historian todisteita,
sillä tuon joukon tietoisuudessa esiintyy aika, joka
poistaa tyytyväisyyden, sulattaa tottelevaisuuden kah
leet ja yhdistää mielet vastustukseen. Tämä on tie
toisuus siitä mikä on oikeata, mikä väärää, se on kan
san siveellinen tietoisuus, se on kansallishenki. Snell
man siis myöntää joukoillakin olevan käsityksen oike
asta ja väärästä, myöntää niillekin oikeuden olla siveellisesti tietoisia kansan parhaasta, myöntää joukkojenkin
omaavan toisinaan jopa tekoihin johtavan, oikein innos
tavan kansallishengen. Mutta tätä eivät myönnä mei
dän nykyiset virkamies ja suurkapitalismin valtaa
puolustavat anastajaälyt, jotka riitelevät keskenänsä
valtion suurituloisista viroista, ja näyttelevät niitä
tavoitellessaan sangen valtioviisasta kumarrus taitoa
sekä ylös, että alaspäin. Eivät myönnä sittenkään,
vaikka ovat juuri nähneet elävimmän todistuksen mitä
historia voi tarjota, joukkojen isänmaallisuudesta, yksi
mielisyydestä, voimasta ja sen siveellisistä tarkoituk
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sista. Sen sijaan, että myöntäisivät kansalle tasaiset
oikeudet tarjoovat he meille lyijyä ja lukevat rikos
lakia. Moisella menettelyllään ovat he kuitenkin itse
tuominneet itsensä. He ovat kohottaneet aseensa kohti
rauhallisten isänmaan pelastajain rintaa. He valmis
tautuvat edelleen veren vuodatukseen, siis sisäiseen
sotaan säilyttääkseen etuoikeutensa. Ja, kun tuosta
etuoikeuksien säilyttämisestä on epäilemättä alituinen
vaara isänmaalle, josta meillä on tuoreena todistuksena
viimeiset vuodet tässä maassa niin annamme Snell
manin sanoa, mitä hän tämänlaisesta asemasta arveli
jo 63 vuotta sitten. Hän sanoo: »silloin, kun vaara
uhkaa isänmaata tahi sisäinen sota uhkaa raadella
kansaa, täytyy lainkin väistyä isänmaan ystävän pää
töksen edestä. Ja, jos hänen menettelynsä on pelas
tanut isänmaan, rankaisee häntä ainoastaan kansan
hyväksyminen. Hänen päätöksensä ei kuitenkaan saa
olla mielivaltainen, vaan täytyy sen olla kansallishengestä johtunut, kansan vakaumusoikeudesta. Kansal
lishenki on oikeuden mitta valtiossa. Yksilön pitää
menetellä niin, kuin koko kansa olisi menetellyt.
Toisinaan ei kansa sano mitään, silloin täytyy yksilön itse
päättää mikä on kansan tahto, jos hän erehtyy on hänen
menettelynsä hyljättävä. Uskaltaa! Onnistua tahi
kaatua! Siinä tuomio, mikä on kirjoitettu joka leh
delle maailman historiassa».
Niin Snellman. Hänen laillisuutensa ei kaiketi
käy kontantti perustuslaillisuudesta, mutta ei tuo tuunu
oikein suomettarelaiseltakaan. Sosialisti hän oli kai
vähimmän kaikista, vaikka olikin Hegelin oppilas
samoin kuin Kaarlo Marx. Johdonmukaiselta tuollai
nen oikeuskäsitys silti tuntuu, sen vuoksi lainaan vielä
pari lausetta häneltä »valtiomuodon muutoksesta», josta
meillä nyt on kysymys, niistä saamme tietää, kuinka
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pitkälle valtiomuodon muutosta vastustavat saattavat
mennä. Snellmanin mielipiteenä on: että vallassa
oliat voivat mennä niin pitkälle valtansa käyttämisessä,
kun luullaan kansan yleisen mielipiteen hyväksyvän
ja, ettei ole pelättävissä väkivaltaista kumousta. Myös
tässä tulee niin muodoin kansan tahto valtiomuodon
pysyväisyyden takaajaksi ja lain täytyy kuuliaisesti
taipua kansan tahdon mukaan. Sen täytyy tehdä se
koska minkäänlainen kirjain ei voi eikä saa sitoa
kansallishengen kehitystä».
Tuolla kieltämättä Suomen suurimmalla valtiomiehellä oli siis, kuten sanoistansa näkyy, sangen
kansanvaltaiset käsitykset tästä meillä nykyään päivän
polttavana olevasta kysymyksestä. Ne tuntuvat siksi
paljon meidän käsityksiemme mukaiselta, että jos hän
nykyään eläisi, niin luulisin hänen voivan olla yhtä
mieltä meidän n. s. toripolitikoitsijain kanssa. Häneltä
lainaamani lauseet osoittavat sitä, kuin olisi hän yksi
Rooman decemviireistä, Rooman torilla — foorumilla
— valituista kymmenestä lainlaatijasta, joiden 'kirjoit
tamassa perustus- n. s. 12 taulun laissa oli näin kuu
luva lyhyt, mutta jyrkkä ja selvä määräys: „mitä
hansa päättää, on lähi",
Alussa mainitsemani John Lock’en lause: „ Kansa
saapi määrätä millaisen hallituhsen se tahtoo“ ja
Rousseaun määritelmä: „ei mihään muu velvoita ala
maisia, huin yleistahto“ , sisältävät saman ajatuksen
mistä edellisessä oli puhe. Tuo ajatus kohotti aika
nansa Rooman kansan maailman johtavaksi kansaksi,
mutta antautuessaan harvain, yksityisetujansa ja into
himojansa palvelevien ylimysten johdettavaksi suistui
se yksinvallan ja tyranniuden uhriksi ja joutui peri
katoon, joutui raakalaisten valtaan ja vihdoin katosi
historian näyttämöltä. Saman ajatuksen valtaamana
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Bykyinen Ranska jo noin 100 vuotta sitten vapautui
tyranniuden ikeestä ja antoi esimerkin muille kan
soille pyrkimään pois holhouksen alaisuudesta. Sama
ajatus innostaa nykyään suuren Venäjän tsaarivallan
alaisena huokailevia kansoja taisteluun vapautensa
puolesta, se elähyttää kaikkien maiden kansanvaltaisia
aineksia. Se ajatus on historiallisesti pätevä, valtioopillisesti oikea, se on meidän kansamme suuren enem
mistön ajatus ja sen täytyy voittaa, sen täytyy tulla
tässä maassa käytäntöön. Tämän ajatuksen puolesta
ovat tänään kymmenet ehkäpä sadat tuhannet Suomen
kansalaiset jalkeilla, sen lämmittäminä värjöttävät
pakkasessa harvain vallassaolijain nylkemät ryysyiset
köyhälistön joukot, joka ei saa tapahtua turhaan. Tur
haan ei kaiu tänään marseljeesin säveleet Ei paraatin
vuoksi ole tänään puukenkä-armeija liikkeessä, ei
huvin vuoksi lausuta sen marssia. Uhkaavan tarkoi
tuksemme esittää William Morris seuraavissa säkeissä:
„S a da t vu odet äänetönnä nukutettu lapsi tuo
kantoi taakkaansa ja kuohui sydäm essä kyynelvuo.
Silloin äkkiä se heräs, tuuli huudot esiin tuo.
Ja se saapuu marssien.
Kuulkaa rikkaat! V a viska a tte! Selvään aika puhuu tä ä !
O ikeutta vailla ollut kahleistaan n yt rynnistää!
Ikioikeuden eestä koko kansa heräjää.
Ja se joukoin saapuvi!
K uule; riehuu ukkosm yrsky.
K atso p äivää! V ihan tyrsky
toivorin noista se hyrskyy —
eespäin marssii jou k k o v a a n !“

Lopetan tämän tuomiopäivän saarnan vedoten
valtiopäivämiehiin, joista riippuu ratkeaako eduskuntaja äänioikeuskysymys maassamme rauhallisella vaiko
väkivaltaisella tavalla, vakuuttaen, että aika on tullut,
jona Suomen köyhälistö vaatii ehdottomasti oilceu-

tensa. Meidän viimeinen varoituksemme etuoikeutet
tuja luokkia edustavalle Suomen säätykokoukselle on
tämä:
Nimellisesti Suomen säädyt kyllä ovat Suo
men kansan eduskuntana, joten heillä on lailla
turvattu vapaus päättää asioista mielensä mukaan,
mutta kun tuo eduskunta kokoonpanonsa vuoksi
ei täydelleen nauti kansan luottamusta, senvuoksi,
että yleinen mielipide maassa, jopa nykyisten
valtiopäivämiesten julkilausumana, ei enää tun
nusta tuota etuoikeuksille perustuvaa säätylaitosta
kansan eduskunnan suurta tarkoitusta vastaavaksi,
niin vaatii Porin kaupungissa joulukuun .30 päi
vänä pidetty monituhatlukuinen kansankokous,
nyt koolla olevien valtiosäätyjen huomioonsa otta
man seuraavaa:
l:ksi. Että hallituksen esityksen eduskunnan
muutoksesta säädyille jouduttua — jota älköön
hallitus viivytelkö esittämästä — ilman veruk
keita, kieräilyä ja hidastelemista ottamaan se
lopullisesti käsiteltäväksi, jolloin päätettäköön
nykyisten säätyjen lakia säätävä valta luovutetta
vaksi kansanvaltaisesti muodostettavalle yksikamariselle kansaneduskunnalle, johon äänestys- ja
vaalioikeutettu ilman minkäänlaista sensusta on
jokainen 21 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen.
2:ksi. Koska edellämainittu eduskuntamuoto
sekä sen kokoonpano, on vähäpätöisiä poikkeuksia
lukuunottamatta, kaikkien kansankerrosten hyväk
symä ja niinmuodoin kansan vaatimus, on meidän
mielestämme valtiosäätyjen ehdoton velvollisuus
menetellä tuon vaatimuksen mukaisesti. Ellei
niin tapahdu, loukkaavat säädyt tässä maassa
vallitsevaa kansallistunnetta. Yritämme olettaa
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valtiopäivämiesten älyävän kansallistunnon louk
kauksista johtuvat seuraukset, mutta kun siihen
puuttuu huomattavassa määrässä edellytyksiä, niin
me muistutamme siitä, kenelle varsinkin nykyisissä
oloissa jää silloin vastuunalaisuus, jos kansallis
tunnetta poljetaan, sillä siihen ei ole oikeutta
minkäänlaisella valtiomahdilla.
Jos kuitenkin
niin tapahtuu, älköön luettako meidän syyksi
semmoista mahdollisuutta, että joukot kansallisen
innostuksen valtaamina astuvat yli laillisuuden
rajojen. He ovat siihen silloin oikeutettuja mo
raalin, valtio-opin sekä kansalliskäsityksen mu
kaan. Historia siihen suorastaan velvoittaa ja ne
yhteensä toki merkitsevät enemmän, kuin van
hettuneiksi, kansan nykyiseen sivistysmäärään
sopimattomiksi todistetut paperipalaset.
Tämä on meidäu yhteinen ja viimeinen varoi
tuksemme Suomen valtiosäädyille.
Eläköön kansan tahto!

Sosialidemokraattisen puolueen hallinto oli lähet
tänyt joulukuun .30 päivän kansalaiskokouksissa esitet
täväksi julistuksen, joka julkiluettiin Helsingissä y. m.,
mutta, kun ei sitä myöhästymisensä vuoksi voitu
Porissa ja sen ympäristöllä silloin esittää, niin lii
tämme sen tähän:
„Synkkinä seisovat Suom en syvä t rivit raskaissa taisteluvarustuksissaan ja k a tsova t vaieten tulevaisuutta kohti, jok a
ei niiden silmissä siinnä läheskään niin valoisana kuin m onien
ylälu okkalaisten : eivät tunne, kansan pohjakerrokset vielä
m itään varm uutta siitä, että taistelu kansallisen itsem äärää
m isoikeutem m e puolesta olisi lopulliseen voittoon jo saatettu,
kuten sille u sk otella a n ; eikä ole ollenkaan ta k eita siitä, etteikö
taas, kun venäläinen virkavalta jok a hetki uhkaavan taan tu 
muksen mukana jälleen tänne kyntensä iskee, tä ä llä uudistuisi

se kurja peli kansan kalleim pain oikeuksien kauppaam iseksi,
jo ta bob rik offila iset sortovu od et läpeensä harjoittivat, ilm an
että „k ok o k ansa“ , jon k a nim essä m ikä nurkkakunta tahansa
uskalsi tekosiaan puolustella, itse pääsi asiassaan ratkaisem aan
yleisellä äänioikeudella valitun sellaisen eduskunnan kautta,
ettei sen pätevyyttä olisi voitu m aan rajain sisä- eikä ulko
puolella jäävätä.
E ttä Suom en „laillinen eduskunta“ , lu okka- jo p a säätyvaltaisuuden kummituksena vielä elävät valtiopäivät, yrittivät
väliin ponteva,s tikin puhua kansan oikeuksien puolesta, on
kyllä m yönnettävä, m utta sitäkään ei kukaan voin e kieltää,
että ne lopulta olivat pakotetu t tunnustam aan om an heik
koutensa ja lähtem ään vasten tah toaan m ahtikäskystä hajalle
sen jälkeen, kuin oli peruutettu asevelvollisuuskutsunnat, joista
kieltäym ällä kansalla olisi ollut — joskin pari kertaa jo en
nenkin turm eltu —- tilaisuus osotta a painolla m ieltään sille
tyrk ytetty ä vierasta sotalaitosta vastaan, ja kun säädyt 10
m iljoonaan m yönnytyksen teh tyään hylkäsivät kansan ojen ne
tun käden, kun se tarjoutui toistaiseksi tukem aan säätveduskuntaakin yleisen äänioikeuden kautta.
Ja näin jätettyään kansan asiat tuuliajolle m yrskyisenä
aikana olivat sam aiset ylälu okat valm iit syytäm ään lokaa
samain syvien rivien silmille, kun näm ät kansallislakossa vih
doinkin kansam m e häpeään kyllästyneinä tartuttuaan maansa
ohjaksiin yrittivät epävarm an säätyedustuksen sijaan kansal
liskokouksen kautta ta rjota m aalle pysyvän, pätevän ja yh dis
tävän turvan ulkonaisia hyökkäyksiä ja sisäistä turmelusta
vastaan.
Luulisi jotain opitun viim e aikoina, luulisi yläluokkalaistenkin silmäin auenneen käsittäm ään kansam m e hirvittä
vän vaaranalaista asemaa, jok a tulisella kiireellä ja ryhdik
käällä ponnella olisi korjattava.
M utta ei.
Vieläkin viivytellään.
Taaskin on kulunut hukkaan kalliita viik k oja pikkum ai
sissa kiistoissa, vaikka tulevaisuus on ehkä entistäkin epävar
m em pana edessä. V a ltiop ä ivä t ov a t k oolla hallitsijan kut
susta ja harvalukuisen valitsijajoukon tukemina. Niiden tä r
k eä teh tä v ä vaatisi selkeää käsitystä ja varm aa pä ä ttä vä i
syyttä. O vatko ne valm iit hautaam aan itsensä, jotta niiden
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tilalle pikaisessa tulevaisuudessa voisi välttäm ättöm ästi n o
peaan rakennettava Suom en pirtti suuremm itta häiriöittä k o 
hota, vai voitta a k o luokkaitsekkyvs vielä kerran ja hukkuuko
kansam me elinkysym ys taaskin keksittyjen verukkeiden petosnaam arin taa ?
Suomen syvä t rivit, k ysyvä t ja odottavat.
Sadoin tuhansin edustettuina maam me pääkaupungissa
ja sadoissa kansalaiskokouksissa korotta va t kansan poh jaker
rokset tuskaisesti uhkaavan kysym yksensä :
T a h tova tk o valtiopäiväiniehet epävirallisissa kokouksis
saan. joita he tiettävästi pitävät, ilm oittaa oi (ivansa valmiit
luopum aan sääty-etuoikeuksistaan ja om asta puolestaan laati
maan Suom elle uuden yksikam arisen eduskunnan, jok a on
tävsin kausanvaltäisestä kokoonpantu, niin että sen vaaleissa
kaikki täysi-ikäiset kansalaiset, m iehet ja naiset, ov a t tasaarvoisina äänioikeutetut ja vaalikelpoiset, ja lupaavatko Jio
säädvissään täm än tilaisuuden tullen viivytyksittä ja veruk
keitta to te u tta a ?
Muuta ei Suom en syvillä riveillä ole kysyttä vä ä luokkaeduskunnalta. Jos säätyedustajat v oiv a t tähän kysym yk
seen m yöntävästi vastata ja lupauksensa täyttävät, on n yky
ajan ia tulevaisuuden arvostelu heistä oleva vapauttava, jos
he eivät sitä voi, niin ov a t he historian puolueettom an tu o 
m ioistuim en edessä vikapäät niihin onnettomuuksiin, joihin
kansamme, tapausten logiikan järkähtäm ättöm ästä pakosta,
syöksvv, ja vapauttaa järjestyn yt ty övä estö itsensä kaikesta
edesvastuusta niihin tapauksiin nähden, joita se ei nimen
omaisesti päätöksellä ota vastuulleen.
Se suurlakko, jonka, tällä hetkellä suurimman, voim a 
keinonsa katkeriin uhrauksiin järjestyn yt työväki varustautuu
painolla vahvistaakseen vaatim uksensa syvän vakaum ukselli
suuden ja perustellut huolensa isänm aan kohtalosta, olkoon
panttina siitä ettei työväen toim ia olijaa harkitsem aton kevyt
m ielisyys eikä pikkumainen luokkaitsekkyvs.
K ok o kansan asia on meille kallis. .Jos se on yläluokkalaisillekin jonkun arvoinen, niin annettakoon pikaiset takeet
siitä tositeossa, peruutettakoon työnsulku-ulikaukset, lakkau
tetta k oon lahtarlkaartit ja lakattakoon työvä estön oikeutettuja
pyrkim yksiä herjaam asta, älköönkä m yöskään paheksittako ja
vastu stettako kansan kokoontum ista niille tienoille, joissa sen
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elinkysym yksiä ratkaistaan, valtiopäivienhän om assa vallassa
on m uuttaa näm ä hetket kansallisiksi juhliksi, jos ne vaan
tah tovat.
Jos toteu tu va t kansan elinehtoiset vaatim ukset, silloin
on u hkaava sorto ta p a av a täällä eheän, voim akkaan ja v a 
pautensa- puolesta kaikki uhraavan kansan.
V a ltiosä ä d yt!
Historian arpa on heitetty.
T eistä riippuu, miten se on asettuva.
T e voitte rakentaa tai h ajottaa.
V alitkaa!
Syvät rivit o v a t jo kantansa m ääränneet eivätkä ne
tule levähtäm ään ennen kuin kovia kokeneella kansallam me
on lu otettavan eduskunnan varm a perustus valm iina.“

„ Kansan etu on yleinen etu; rikkaiden etu on
yksityinen etu.

Ja kuitenkin te tahdotte tehdä kan

san täysin mitättömäksi ja rikkaat kaikkivaltiaiksi!“
Robespierre.

/
.,Tehkää meille oikeutta, älkää rangaisko meitä
kauvemmin siitä pahasta, minkä te itse olette tehneet“ .
Marat.
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