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Miksi työväki tahtoo valtaa?
Nämät ovat ne syyt, minun herrani, 

jotka vaikuttavat, että neljännen säädyn 
herrasvalta valtiossa on ehdottomasti ko
hottava siveellisyyden, sivistyksen ja tie
teen senlaiseen kukoistukseen, joka tähän 
asti on ollut historiassa tuntematonta.

Ferdinand Lassalle.

Työväenliikkeen, ja yleensä kaiken kansanvaltaisuu
den vastustajat ovat aina ja kaikkialla kauhuissansa sen 
johdosta, että työväki vaatii yhteiskunnallista valtaa. Min 
kauan kuin työväenliike ei tarkoita muuta kuin säästäväi
syyden, ahkeruuden ja ammattitaitavuuden kehittämistä 
ei se herätä juuri sanottavaa kauhua, eikä sitä senlaise- 
naan yleisemmin vihata ja vakiotakaan; vaikka tietysti 
poikkeuksia, usein hyvinkin huomattavaa laatua, on ollut 
olemassa. Vasta sitten kun työväenliike on muuttunut 
luonteeltaan etupäässä yhteiskunnalliseksi ja valtiolliseksi 
liikkeeksi, jolloin köyhälistö alkaa vaatia itselleen oikeuksia 
ja valtaa, syntyy kauhu ja melu yhteiskunnan ylemmissä 
kerroksissa. Ja silloin menettää työväenliike senkin vähän 
mahtimiesten myötätuntoisuudesta, mitä sillä siihen asti 
on ollut.

Työväenliike 011 meillä Suomessa vasta äskettäin 
kehittynyt tälle asteelle. Vaivan viimeisimpinä vuosina 
011 köyhälistömme alkanut vaatia itselleen yhteiskunnallisia 
oikeuksia ja taloudellisia parannuksia. Tämän johdosta 
011 ilmoille puhjennut myrskyä uhkaava rajuilma. Yhteis- 
kuntarakenteemme kannattajat pelkäävät hiukset pystyssä, 
että muutamien kiihoittajien »keinotekoisesti» ilmoille 
puhaltama valtiollinen työväenliike 011, valtaan päästyänsä,



Hävittävä vuosisatojen historiallisen kehityksen aikana saa
vutetut tulokset.

Nuori, vasta kehittyvä, työväenliikkeemme ei kuitenkaan 
anna syytä tänlaiseen pelkoon. Vaatimuksemme ovat tähän 
asti olleet verrattain vähäiset. Olemme vaatineet vähem
män, kuin mikä olisi kohtuullista. Me olemme tarjonneet 
ehtoja asteettaiselle kehitykselle ja antaneet tilaisuutta 
vähittäin tapahtuville muutoksille. Me olisimme aikoinaan 
olleet tyytyväisiä, jos ääniasteikko porvarissäädyssä, nykyi
sellä seusuksolla, olisi alennettu 10 ääneen, joka ei suin
kaan ollut liiallinen vaatimus. Senhän myönsivät ruotsin- 
mielisemmekin, vaikka eivät tämänkään tunnustuksensa 
jälkeen katsoneet sopivaksi siihen suostua. Kolme vuotta 
sitten lisättiin tätä vaatimusta. Vaadittiin ei ainoastaan 
porvarissäädyn, vaan myöskin talonpoikaissäädyn vaaleissa, 
varallisuuteen perustuvan ääniasteikon poistamista ja sen- 
suksen alentamista, jota paitsi kaikkia rajoituksia työväen 
osanotosta kunnallisvaaleihin pyydettiin mitä pikemmin 
poistettavaksi. Tämä jälkimmäinenkään ehdotus ei ole 
saanut vallassa olijain kannatusta. Kaikenmoisilla veruk
keilla on vaan koetettu viivytellä koko kysymystä joutu
masta eduskunnassa keskusteltavaksi.

Siitä on vierinyt satakunta vuotta kun näitä Suomen 
työväestön nyt esittämiä vaatimuksia Euroopassa käytän
nössä toteutettiin. Jo vuoden 1791 Ranskan valtiomuo- 
dossa 3 päivältä Syyskuuta säädetään vaalioikeus jokai
selle kansalaiselle, joka suorittaa veroa vähintäin kolmen 
päivätyön arvon. Tämäkin, meidän äänioikeusoloihimme 
verraten, vähäpätöinen aineellinen este poistettiin vuonna 
1850 ja myönnettiin vaalioikeus jokaiselle miespuoliselle 
kansalaiselle, joka kolme vuotta on asustanut samalla 
paikkakunnalla.

Yleisen äänioikeuden periaatetta on sittemmin käy
täntöön sovitettu melkein kaikissa sivistysmaissa. Paitsi 
Ranskassa, on varallisuuteen perustuva äänioikeus pois
tettu myöskin Saksassa, Espanjassa, Tanskassa, Sveitsissä, 
Belgiassa, Portugalissa, Kreikassa, Yhdysvalloissa ja vii
meksi myöskin Norjassa v. 1898.

Niinkuin näistä esimerkeistä näkyy, ei se ole suin
kaan asian uutuus ja historiallisten kokemusten ja muiden



maiden esimerkkien puute, joka olisi estänyt meidän val- 
lassaolijoitamme hyväksymästä työväen vaatimuksia aina
kin tässä kohden. On tosin joskus meitä vastaan viisas
teltu, että esimerkit Ranskasta, Yhdysvalloista y. m. 
eivät muka ole ensinkään omiansa kehoittamaan yleiseii 
äänioikeuden käytäntöön ottamista meidän maassamme, 
mutta ne ovat ja pysyvät vain muuttumattomien »jar
ruttajien» viisasteluna. Yäite, että lännen kansat hukku
vat anarkiaan vapaine ykteiskuntalaitoksineen, kelpaa 
vaan slavofiilien pahan omantunnon puolustukseksi. Luon
nollista on että tyytymättömyys kasvattaa anarkiaa (val
lattomuutta) enemmän niissä yhteiskunnissa, joissa muuta
mat- määräävät ja hallitsevat, kuin niissä joissa kansalla 
on tilaisuus olia mukana kehityksensä johdännassa. Paras 
todistus yleisen äänioikeuden kelpaavaisuudesta on se, että 
niissä maissa missä se jo on käytäntöön pantu, eivät edes 
rutivanhoillisemmatkaan, pieniä harvinaisia poikkeuksia lu
kuunottamatta, sitä paheksu.

Yleinen, yhtäläinen ja  välitöin äänioikeus kaikille 
täysi-ikäisille sukupuoleen katsomatta on nykyään Suo
men järjestyneen työväestön vaatimus äänioikeusasiassa. 
Me olemme tietäneet jo ennakolta, että vastustajamme 
tulevat väittämään tätä liialliseksi. Onhan jo tätä ennen 
kuulunut ihmetteleviä ääniä sen johdosta, että työväestö tah
too valtaa yhteiskunnassa. Koetan sentähden tässä lyhyesti 
esittää ne syyt, joiden nojalla työväki vaatii itselleen 
yhteiskunnallista valtaa.

Edistyksen vastustajat viittaavat aina viime tingassa 
historialliseen kehitykseen. He tahtovat sillä tehdä ikään
kuin uskottavammaksi, että kaikki mitä nyt on ollut ole
massa on ollut hamasta aikojen alusta alkaen. Tätä käsi
tystä ylläpitääkseen koettavat vallassa olijat vaikuttaa tie
teen ja historian tutkimusten tuloksia kansan pohjakerrok
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sille ilmitulemasta. Minkälaisilla keinoilla tuo vaikeutta
minen tapahtuu, sen lähempi selittäminen ei kuulu tämän 
kirjasen ohjelmaan, eikä tilakaan sitä myöden antaisi. 
Emme liioin myöskään lähde historiallisia syvyyksiä tutki
maan, kerromme ainoastaan lyhyissä piirteissä sen osan 
historiasta, mikä on tämän aineen ymmärtämiselle välttä
mätöntä.

Keskiaikana oli yhteiskunnallinen valta maallisten 
ja hengellisten ruhtinaitten käsissä. Kirkko ja läänitys- 
herrat määräsivät silloin ihmisten omaisuudesta ja hen
gestä, niinkuin sopivaksi näkivät. Vaikka jo keski-ajalla 
kansa oli, ainakin osaksi, jakaantunut samoihin luokkiin 
kuin nykyjäänkin, ei talonpojilla, eikä porvareilla ollut 
samaa valtaa yhteiskunnan johdossa. Teollisuus ja kauppa 
lepäsivät vielä kehdoissaan. Maata viljelevä väestö oli 
läänitysherrain henkiorjina ja semmoisina pakoitetut ehdot
tomasti tottelemaan näitä herrojansa. Vasta kuudennen
toista sataluvun alkupuolella alkaa kehitys kulkea uusille 
urille Ylimysten väärinkäytökset ja rajaton mielivalta 
synnyttivät voimakkaan, yleisen tyytymättymyyden tun
teen, joka viimein puhkesi Saksassa ilmoille laajan talon
poikaiskapinan muodossa, jonka tarkoituksena oli murtaa 
aateliston ja kirkkoruhtinaitten valta. Heidän vaatimukse
naan oli yhteiskunnallinen edustusoikeus maa-omaisuuden 
perusteilla. Valta pysyi sittenkin vielä aatelisten ja pap
pien käsissä, mutta tästä huolimatta rientää taloudellinen 
kehitys yhä eteenpäin ja ennättää vihdoin avuksi yhteis
kunnallisille parannuspuuhille.

Porvariston käsiin kokoontuu yhä enemmän irtainta 
pääomaa. Sen ajan rikkaiden porvarien rinnalla vaipuu 
aatelisto melkein merkityksettömäksi kiinteine maa-omai- 
suuksineen. Ja halveksittu juutalainen kohoaa pian ase
massaan kuningasten kumarrettavaksi. Kullanjano kiih
tyy. Viime vuosisadan alussa oh pääoman kokoaminen 
täydessä vauhdissa. Elokuussa v. 1717 myönnetään 
Ranskan aatelistolle lupa astua erään kauppa-yhtiön meri- 
ja sotapalvelukseen, menettämättä siltä aatelisarvoansa. 
Oltiin jo jouduttu niin pitkälle, että Saksan ylpeiden 
aatelisherrain täytyi nöyrtyä porvariston kätyreiksi heidän 
affääripuuhissaan. Syynä tähän suureen taloudelliseen



muutokseen oli uusien maiden ja meriteiden löytäminen, 
jotka vaikuttivat, että kauppatavarani kuljetus ja vaihto 
kävivät helpommin ja nopeammin kuin ennen. Tämä 
synnytti suurtuotannon. Tavaraa ei valmistettu enään 
min oman seudun tarpeeksi, vaan etupäässä lähetettä
väksi mailman markkinoille. Yhä useampi pääomanomis- 
taja antautui teollisuuden harjoittajaksi. Samalla kiihtyy 
kilpailu. Tulee kysymys kuka voi myydä halvimmalla. 
Halvat hinnat johtavat yhä suurempaan tuotantoon, joka 
taas vuorostaan johtaa entistä alhaisempiin hintoihin. Tuo
tantokustannuksia täytyy supistaa. Työnjako ja koneet 
tulevat kysymykseen. Kauppa ja teollisuus edistyvät jät- 
tiläisaskelin; sillä kilpailu yhä vaan kiihtyy. Täten on 
yhteiskuntatalous ja sen mukana myöskin yhteiskunnalli
set käsitteet perin pohjin uudesti muodostuneet, tuoden 
mukanansa uusia yhteiskunnallisia ihanteita, toiveita, vaa
timuksia ja oikeuksia. Keskiajan ahtaat ammattisäännöt, 
jotka olivat yhteydessä senaikaisten yhteiskunnallisten lai
tosten kanssa muuttuivat sietämättömiksi. Koneiden kek
sintö ja niiden vaikutus tuotantoon vaativat ehdottomasti 
ammattirajoitusten poistamista. Jo v. 1614 vaati Ranskan 
porvaristo ammattirajoitusten poistamista, joka kaikkialla 
vaikutti ehkäisevästi suurtuotantoon. Vuonna 1776 (vuosi 
sen jälkeen kuin Arkvright oli keksinyt kehruukoneensa) 
poisti eräs vapaamielinen ministeri Turgot Ranskassa am
mattisäännöt. Mutta sen ajan etuoikeuksilla varustettu 
mailina näki itsensä (oikein kyllä) kuolemaan tuomituksi, 
jos säätymuureja alennettaisiin ja laajennettaisiin. He 
pinnistivät sen tähden viimeiset voimansa, saadakseen 
vanhat ammattirajoitukset takaisin käytäntöön, joka heille 
onnistuikin. Kuuden kuukauden kuluttua oli kuningas 
pahoitettu peruuttamaan Turgotin vapaat lait, mutta vaina 
1789 poistettiin ammattirajoitukset uudestaan ja tällä ker
taa ikuisesti. Kehitys ja edistys olivat jo nyt joutuneet 
niin pitkälle, että vanhat leilit eivät enään voineet pitää 
uutta viinaa vaan repesivät. Luonnottomat etuoikeudet 
eivät enään voineet suojella harvalukuisia omistajiansa. 
Yhteiskunnan kaikki kerrokset pyrkivät, päästä inhimilli
siin oikeuksiin, sekä vapautua henkisestä holhuunalaisuu-
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Resta. _ M in  olemme joutuneet käännekohdalle ihmiskun
nan historiassa. Aseellinen vallankumous Ranskassa, joka 
tavallisesti pidetään tähän syynä oli oikeastaan vaan hil
jattain tapahtuneen sisäisen taloudellisen ja henkisen val
lankumouksen ulkonainen Muistuttaminen.

Ensi innostuksessaan porvaristo, tämä uusi aateliston 
ja pappien vallanp erillinen käsitti tehtäväkseen inhimil
listen oikeuksien julistamisen ihmiskunnalle, joten vapaa 
tuulahdus virkisti koko sivistynyttä maailmaa, mutta pian 
muuttui porvariston valta myöskin edeltäjäinsä kaltaiseksi.

Porvaristo alkoi pyrkiä myöskin etuoikeudetuksi luo
kaksi. Porvarien mahti oli heidän rikkaudessaan. Rik
kaus pantiin siis etuoikeuden perustaksi. Tätä etuoikeutta 
suojelemaan keksittiin sensus, joka sulki työväen, köyhä
listön, kansan enemmistön, pois yhteiskunnallisten asiain 
osallisuudesta. Tämän keksintönsä avulla on porvarivalta 
hankkinut pääomalle sen vallan mikä sillä täkäläisissä yh
teiskunnissa vielä on olemassa.

Porvaristo, ehkä sanommekin jo, rahan-valta, ei kum
minkaan saanut pitkäaikaisesti häiritsemättä kehittyä. Jo 
vuosisatapuoliskon perästä alkaa taas uusi aika ihmiskun
nan historiassa. Tuonna 1848 24 päivänä helmikuuta
julistettiin Ranskassa vallankumouksen pakosta jokainen 
21 vuotta täyttänyt äänioikeutetuksi, ilman omaisuuseh- 
toja. Viimeinen luokka, työväki, kansan pohjakerros, on 
noussut valtiollisella vaakalaudalla.

Tällä viimeisellä luokalla ei ole enään mitään muita 
valtansa takeita, kuin ihmisyys. Sillä ei ole enään ke
tään jälessä tulioita; sentähden sen ei tarvitse, eikä se
voikkaan, hankkia minkäänlaisia etuoikeuksia suojaksensa. 
Sentähden merkitseekin työväenluokka valtiollisella vaaka
laudalla samaa kuin ihmisyys. Tämän luokkaedut ja sen 
asiat ovat koko ihmiskunnan etuja ja asioita. »Sen va
paus on ihmiskunnan vapaus. Sen herravalta on kaik
kein herravalta», sanoo Perd. Lassalle. Ja hän jatkaa: 
Joka siis julistaa työväenluokan aatteen yhteiskunnan joh
tavaksi periaatteeksi,- hän ei puhu eripuraisuuden ja
sorron sanoja. Eri yhteiskuntaluokille ja päinvastoin 
lausuu hän sovituksen sanan, joka käsittää koko yhteis
kunnan ja tahtoo tasoittaa siinä kaikki vastakkaiset ainek
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set. Hän julkilausuu yksimielisyyden sanan, jonka jokai
sen pitäisi hyväksyä, joka ei suosi etuoikeuksia ja kansan 
sortoa erityisiltä luokilta. Hän lausuu rakkauden sanan, 
joka sitten kuin se kerran on päässyt ulos kansan sy- 
dämmestä ainiaaksi jääkin kansan huulille ja on sisältönsä 
vuoksi vielä silloinkin rakkauden sana, kuin se kuulos-, 
taa kansan sotahuudolta.» Vihdoinkin olemme päässeet 
aineemme ytimeen. Miksi työväki tahtoo valtaa?

Kaikki ihmiskunnan siveyssaarnaajat, Kristuksesta 
Toistoihin asti, ovat yhtä mieltä ainakin tässä kohden, 
että varallisuus ja ylhäinen asema synnyttävät tapojen 
turmelusta ja johtavat siveelliseen rappeutumiseen. Tälle 
väitteelle voisi tuoda todistuksia kuinka paljon tahansa, 
mutta sehän lieneekin tarpeetonta juuri sentähden, että 
todistukset ovat niin tutut ja lukuisat. Sen varalta, että 
ei annettaisi arvoa pessimistisille moraalisaarnaajille mai
nitsen, että mainio ajattelija filosofi Fichte lausuu suo
raan, että siveellinen rappeutuminen lisääntyy samassa 
määrässä, kuin sääty kohoaa ja Fichte selittää tähän syyksi 
itsekkäisyyden ja omanvoitonpyynnön.

Ferd. Kassalle kehittää tätä Fichteen väitettä seu- 
raavalla tavalla: »Me näemme historiasta, että kansain 
pyrkimys on aina käynyt suuntaan, että on tah
dottu poistaa ne etuoikeudet, jotka tukevat yliluokkain 
asemaa ja herravaltaa. Toivo säilyttää näitä etuoikeuksia, 
kiihoittaa sentähden jokaista yliluokkalaista jo alunpitäin 
periaatteellisesti vihamieliseen suhteeseen kansan kehityk
seen, sivistykseen ja tieteen leviämiseen, kaikkiin histo
riallisen elämän liikkeisiin ja voittoihin.»

Tämä vastakkaisuus ylempien luokkien persoonallis
ten etujen ja kansan kehityksen välillä on se, joka mel
kein välttämättömyyden pakolla lisää yliluokkain siveettö
myyttä. He viettävät elämää, jota me joka päivä olemme 
tilaisuudessa näkemään ja siitä johtuu heidän siveellinen 
rappeutumisensa. Olla joka päivä pahoitettu vastusta
maan kaikkea suurta ja jaloa; surra sitä, että jos nuo 
aatteet vaan hyvinkin yhä edistyyvät; iloita onnistumat- 
tomuudesta; ehkäistä jatkumista; karttaa ja kiroella jo 
tehtyjä edistyksiä; tämähän ei ole muuta kuin elämistä 
vihollisten leirissä. Ja vihollisena on tuo siveellisille pe-
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rasteille rakennettu yhteiskunta, jonka muodostaa oma 
kansa. Pitää vihollisenaan omaa kansaansa sitä nyt ei 
suinkaan sovi aivan suoraan julkilausua; päin vastoin se 
täytyy pitää salassa ja kätkeä tuo vihollisuus enemmän 
eli vähemmän keinotekoiseen vaippaan. Tuota kaikkea 
on täytymys tehdä joko vastoin omaatuntoaan, vastoin 
parempaa tietoaan, tahi sitten kuolettaa omantunnon ääni 
päästäksensä rauhaan siltä, tahi ehkä ei hän koskaan ole 
kuullutkaan tuota ääntä, ehkä ei milloinkaan ole saanut 
tietää mitään parempaa, korkeampaa, jalompaa, kuin oman 
edun evangeliumia. Tuommoinen elämä täytyy ehdotto
masti johtaa perinpohjaiseen ihanteellisten pyrkimyksien 
halveksimiseen. Kaikki mikä on hyvää ja kaunista, täy
tyy muuttua vastenmieliseksi. Korkeintaan on soveliasta 
myötätuntoisesti hymähtää, silloin kuin sama aate joskus 
lausutaan. Oman edun ja nautinnon halun hallitseva 
himo lioukuttclee vaan toivomaan siveellisten käsitteiten 
höltymistä koko kansassa.

Onneksi ei tuota persoonallisten etujen ja yhteiskun
nan kehityksen vastakohtaisuutta ole kansan alemmissa 
kerroksissa. Itsekkäisyyttä paha kyllä 011 niissäkin enem
män, kuin riittävästi, mutta se itsekkäisyys ei ole välttä
mätöntä koko luokalle. Se jääpi vaan yksityisten viaksi. 
Työväenluokan jäsenellä on pian selvillä, että aseman pa
rantaminen on mahdottomuus niin kauan kuin kukin ajat- 
telee vaan omaa itseänsä ja, niin pian kuin tämä ajatus 
hänelle selviää, on persoonallinen intressi ja kansan ke
hitys sopusoinnussa. Ja tämä sopusointuisuus on se, joka 
muodostaa aatteiden voittokulun. »Työväen luokan asia 
011 koko ihmiskunnan asia». Ja se on juuri tämän no
jalla, kuin työväki vaatii valtaa; sillä työväen luokan her- 
ravallan valtiuus täytyy mukanansa tuoda tähän asti tun
temattoman kukoistuksen siveellisyydessä, sivistyksessä ja 
tieteessä.»

Mutta meillä on toisiakin syitä.
Vetoamatta tällä kertaa Kerosen ja Pöllösen suhtee

seen kapitalistisessa yhteiskunnassa, ynnä muihin luke
mattomiin tavallisiin väitteisiin, me kosketamme vielä 
erästä syytä, joka on edellä selitetyn kanssa likeisessä 
yhteydessä.
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Työväenluokan ja porvariston valtioperiaate eroaa ei 
ainoastaan muodoltaan, joka. on yleinen ja välitön ääni—' 
oikeus sen sijaan, että porvaristolla on sensus. Edelleen 
työväenluokka ei ole ainoastaan siveellisiin voimiinsa näh
den toisessa suhteessa valtioon, kuin ylemmät luokat, 
mutta tämän ollessa on työväenluokalla perin erilainen 
käsitys valtion siveellisestä tarkoituksesta, kuin porvaris
tolla. Porvariston mielestä valtion tehtävä on olla polii
sina ja yhteiskunnan jäsenten suojelijana, jotta he voisi
vat estämättä käyttää voimiansa ja oikeuksiansa omaksi 
hyväkseen eli niinkuin heitä haluttaa. Työväen asianaja
jani mielestä on valtiolla paljon suurempi tarkoitus ja 
sen tähden he vaativatkin valtiolta paljon enemmän. Hei
dän mielestänsä valtio ei ole ainoastaan suoja varkaita ja 
ryöväreitä vastaan, vaan sen tarkoituksena on olla autta
jana ja edistäjänä yhteiskunnalle kokonaan ja sen jäse
nille erittäin, heidän pyrinnöissään ja yrityksissään toi
meentulonsa ja mukavuutensa hyväksi, sekä hyödyllisten 
luontaisten taipumuksiensa ja muinaisuuksiensa kehittämi
seksi. He eivät pidä riittävänä, että valtio takaa yksi
löille oikeuden vapaasti käyttää voimiansa, joka itse asiassa 
ei olekkaan muuta kuin, että muutamat yksilöt saavat 
vapauden nimessä riistää vapauden suurelta enemmistöltä 
yhteiskunnan jäseniä ja sortaa heitä mielensä mukaan, 
vaan on valtion myöskin hankittava jokaiselle yhteiskun
nan jäsenelle tilaisuutta tuon vapautensa käyttämiseen.

Seurauksena tästä katsantokantojen eroavaisuudesta 
on nykyaikamme luokkataistelu yläluokan ja alaluokan 
välillä. Näiden molempien kansanluokkien pyrkimykset
kin ovat jo siksi erilaiset, että heiltä puuttuu melkein 
kokonaan yhteistä pohjaa toistensa ymmärtämiseksi.

Porvariston mielestä olisi valtio tarpeeton varkaiden 
ja ryövärien loputtua yhteiskunnasta, pahinta on, että 
tämä toivo ei missään suhteessa täyty, sillä nykyinen yh
teiskuntajärjestelmä kasvattaa anastamisen!)alua. Työväen
luokan avuton asema yhteiskunnassa taas opettaa sille jo 
vaistomaisesti, että valtion tarkoitus on ja täytyy olla 
yksilön auttaminen yhteisvoimin.

"Valtio, jossa työväenluokan periaatteet voittavat ylei
sen mielipiteen puolelleen ja tulevat käytäntöön otetuiksi.
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on kohoava henkisessä ja aineellisessa, siveellisessä ja si 
vistykseliisessä suhteessa.

Nännit ovat ne syyt ja tarkoitusperät, jotka muodos
tavat työväen yhteiskunnalliset käsitteet ja mielipiteet. 
Ja se vaatii valtaa toteuttaakseen nämä periaatteensa; 
täyttääkseen suuren mailmanhistoriallisen tehtävänsä — 
kaikkien yhteiskunnan jäsenten onnelliseksi saattamisen.

Tämä on suuri ja arvokas tehtävä, vaatii täyttäjil
tään tarmoa ja henkisiä voimia. Työväenluokka on se 
kallio, jolle tulevaisuuden kirkko pitää rakennettaman.

Äänioikeudesta.
f  (Esitelmä Yäinöläuniemen kentällä 2l/e 98).

Suomalaiset!
Sitä aikaa, jona esi-isämme muinoiset hunnit esiin

tyivät historian näyttämölle, ei sanota sivistyneeksi. Ai
kaa, jona kuuluisa Attila hallitsi, ei vielä kehuttu valis
tuneeksi. Meidän esi-isiämme kutsuttiin siihen aikaan 
barbareiksi (raakalaisiksi). Attila ja hänen yksinkertaiset 
hovitapansa ihmetyttivät Itä-Eooman lähettiläitä.

Että hunnit ja heidän kauhua herättävä kuninkaansa 
olivat raakalaisia, on itsestänsä selvä. Pakoittamallakaan 
en tahdo kutsua ryöstäjä-heimoja tahi yksilöitä sivisty
neiksi. Mutta aikamme korkealle kehittyneen valistuksen 
varjopuolet johtavat minut joskus vertailemaan toisiinsa 
pimeän tietämättömyyden yksinkertaisia elintapoja sekä 
sivistyneen ajan yhteiskunnallisia, oikeuskäsitteitä. Ei ole 
minun syyni, jos edelliset jossain /suhteessa näyttäytyisi
vät jälkimmäisiä arvokkaammiksi.

Kansalaiseni! Jos olette lukeneet hunnien historiaa,, 
jos olette ottaneet huomioonne sen, mitä kerrotaan Atti
lan ja hänen alamaistensa elintavoista, jos tunnette oman 
sisimmän mielipiteenne sekä koko kansamme maailman
katsomuksen eri ihmisten suhteen, täytyy teidän myön



tää, että ihmisten, yhdenvertaisina pitäminen on kan
salliselle luonteellemme omi tuista] ikivanhoista ajoista. 
Katso karjalaista rätinkerääjää, kuinka rohkeasti hän as
tuu pöydän päähän kysymään: »onks’ taloss’ rässyi myyä?» 
Kuule hämäläistä markkinamiestä, kuinka hän kiljasee: 
»reilu komento, vaikk’ olis talo kun piiskan nuppi!» 
Mene puhuttelemaan pohjalaista: olet kuinka vieras ja 
hienosti puettu tahansa, saat tuntea että olet tavannut 
vertaisesi, sillä hän sinuttelee ketä tahansa ilman muita 
kursaihya; Jäykästi kysyy »Savon ukko sarkahousu» ku
vernööriin mennessänsä: »onkos moanvoari kotona?» Tuota 
kaikkea saatetaan sanoa sivistymättömyydeksi; mutta sa- 
nokootpa toiset miksi tahansa, minä sanon että se 
todistaa sitä että suomalainen kohtelee kutakin ihmistä 
vaan yhtenä ihmisenä; sama tulos, johonka suurten si
vistyskansani siveystieteilijät ovat päässeet vuosisatain pon
nistusten perästä. Tosi suomalaisella on ennen ollut ja 
on osaksi vieläkin käytännössä vapaus, veljellisyys ja tasa- 
arvo, sanat, jotka Ranskan vallankumoojat toistasataa vuotta 
sitten piirsivät sivistyksen lippuun, mutta jotka siinä vie
läkin liehuvat Vaan kauniina aatteena; mutta pyrkimys 
tuohon suureen päämaaliin kiihtyy päivä päivältä. Se 
on nykyajan tosi-sivistyneen maailman hartain toivomus.

Kuulijani! Minä sanoin että suomalaisella on ennen 
ollut ja on osaksi vieläkin käytännössä vapaus, veljolli- 
sjys ja tasa-arvo. Niin — ikävä kyllä on ne nyt vaan 
ainoastaan osaksi käytännössä.

Kansojen kehitys on temmannut mukaansa myöskin 
kalevalaiset; Väinön kansakin on osallisena kaikesta siitä 
hyvästä ja pahasta, minkä uudemman ajan sivistys ja va
listus, henkinen sekä aineellinen edistys on ihmiskunnalle 
lahjoittanut.

Mekin olemme saaneet maailmalta yhteiskuntajärjes
tyksen,  ̂ kirkon, koulut, kirjallisuuden, sanomalehdet ja 
sensuurin. Me olemme saaneet höyrykoneet ja sähkön. 
Me olemme saaneet tukkisahat, maitomyllyt, viinatehtaat, 
pankit, pörssin, vaivaistalot ja vankilat. Näiden mukana 
me olemme saaneet kaikkea mitä meidän ajallannne on 
tarjottavaa.



 ̂" ^°  vOsa kansastamme kerskaa nyt sivistyksestään ja vaa
tii 10 tuhatta markkaa vuodessa elääkseen. Moni saapi 
kaksi, jopa kolmekinkymmentätuhatta vuotuisesti. Suurin 
osa kansastamme on verrattain vähän sivistynyt ja täytyy 
elää kolmellakymmenellätuhannella pennillä, siis sataker- 
taa pienemmällä osalla. Tämä suhteettomuus on vienyt 
pois tasa-arvosta, se on hävittänyt veljellisyyden. Ja kun 
se yhteiskuntajärjestys, jonka me olemme saaneet, antaa 
niille vallan, joilla on rahaa, olemme me myöskin kadot
taneet vapaudemme. Raskaampi ruumiillinen työ on jää
nyt niiden tehtäväksi, joilla ei ole paljon sivistystä eikä 
rahaa, ja kutsutaan heitä työmiehiksi. Niitä taas, joilla 
on paljon sivistystä sekä rahaa, kutsutaan herroiksi; ja 
suomalaisen sananlaskun mukaan ei työnteko heille ole 
suinkaan huvittavaa. Sananlasku sanoo näet: »Ei työ 
herkkua ole; jos se herkkua olisi, niin herrat sen tekisi
vät kaikki». Tuo sananlasku jo osoittaa, että herrat taa
sen suosivat paremmin herkuttelua. Minä en tahdo sa
noa, että herrat herkuttelevat, sillä Nya Pressen sanoisi 
minua silloin hävyttömäksi sosialistiksi ja kenraalikuver
nööri ei pidä sellaisesta väestä. Sitäpaitse ukko Meur- 
man sanoo, että työmiehetkin syövät »funttapullaa». Oli 
sen asian kanssa miten tahansa, vapautta, veljellisyyttä 
ja tasa-arvoa joka tapauksessa meidänkin kansaltamme 
suuressa määrin nykyään puuttuu, ja se puute meillä, 
kuten kaikkialla missä sitä tahi niitä avuja ei ole, on 
synnyttänyt pyrkimyksen niiden perään. Ja se pyrkimys 
tunnetaan selvimmin työväenkysymyksen nimellä.

Työväenkysymys se on, johon aikamme kiinnittää 
suurinta huomiota. Se on tämä kysymys, joka meidän
kin maassamme on astunut päiväjärjestykseen, josta jo
kaisen aikaansa seuraavan kansalaisen on selkoa otettava, 
sillä se sisältyy kaikkiin muihin yhteiskunnallisiin kysy
myksiin. Työväenkysymys, työväenliike, työväestön vaa
timukset ovat otettavat huomioön, kun keskustellaan asi
oista, jotka ovat yleiskansallista laatua, kun ehdotetaan 
yhteiskunnallisia uudistuksia, jotka koskevat kansan suurta 
enemmistöä. Yksi senlainen kysymys on meillä nykyään 
ääni oikeusasia.

—  14  —
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Minä sanoin että suurten sivistysmaiden siveystietei- 
lijät ovat päässeet vuosisatain työn perästä samaan tulok
seen, joka suomalaiselle luonteelle on itsestänsä ominaista, 
nimittäin että jokaista ihmistä on vaan kohdeltava yhtenä 
ihmisenä. Tätä väitettäni tukee siveysopin professori Gi- 
zyckin lausunto: »Ihmiskunnan nykyään suurin kysymys, 
yhteiskunnallinen kysymys, s. o. pääoman ja työn suhde 
toisiinsa, on katsottava siltä kannalta, että jokaiselle ihmi
selle tulee niin suuri onni kuin mahdollista ja että jo
kainen on laskettava vaan yhdeksi ihmiseksi. Tästä pe
riaatteesta on koko ihmisen siveellinen toiminta johdet
tava». Näin tuo saksalainen professori, jonka ajatuksen 
me rehellisinä suomalaisina tinkimättä ainakin periaat
teessa hyväksymme jokainen. Mutta kuinka voimme hy
väksyä, vielä vähemmän puolustaa sellaista yhteiskunta
järjestelmää, jonka mukaan toinen ihminen lasketaan 10, 
25, jopa satakin kertaa arvokkaammaksi kuin toinen, jonka 
mukaan toinen yhteiskunnan jäsen ei ole mistään mer
kityksestä, vaikka hän vielä olisi monta kertaa enemmän 
sivistynyt kuin se, joha lasketaan 25 ihmiseksi. Täm
möisiä epäkohtia 011 kuitenkin meidän yhteiskunnallisissa 
oloissamme, tämmöisiä ristiriitaisuuksia meidän äänioikeus- 
järjestelmässämme.

Englannin suuri ajattelija John Stuart Mill väittää, 
että se on mieskohtaista vääryyttä, jos kieltää keneltäkään 
tuota alkuperäistä oikeutta äänestää asioista, jotka koske
vat hänen etujansa yhtä hyvin kuin kenenkään muun, ja 
että »ei mikään äänestysjärjestys voi olla pysyväisesti 
tyydyttävä, jos sen kautta joku sääty eli henkilö on eh
dottomasti pois suljettu, tahi jos äänestysoikeus ei ole 
avoinna kaikille täysi-ikäisille henkilöille, jotka siihen tah
tovat osaa ottaa». Siirtyäkseni oman maan auktoriteet
teihin mainitsen mitä prof. Danielsson pappissäädyn is
tunnossa 20/2 1894 lausui: »Yleinen mielipide kaikkialla 
tunnustaa oikeuden vaatimaksi, että kansan suuri enem
mistö, sen alemmat luokat, pääsevät edustajiensa kautta 
ainakin yhdessä osassa eduskuntaa ilmi lausumaan, mikä 
kansan sydämessä, kansan mielessä elää ja liikkuu. Ei 
ole enää sitä nykyaikaista eduskuntaa, jossa ei vaadittaisi 
kamaria, missä kansan suuren enemmistön mielipide nää-
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see seivästi kuuluville. Sen mukaan tulee meidänkin 
maassamme  ̂ olen siitä elävästi vakuutettu — arvos
tella talonpoikais- ja porvarissäätyjen asemaa ja vaaleja, 
jos muuten mieli todellakin toteuttaa valtiopäiväjärjestyk
sen sääntö, että Suomen valtiosäädyt edustavat Suomen 
kansaa kokonaisuudessaan.» Tohtori N, E, af Ursin kir
joittaa: »Vanna on kuitenkin, että työväellä ja alemmilla 
kansankerroksilla on ainakin yhtä paljon etuja valtiossa 
valvottavana kuin yliluokalla ja koska tämä valvonta suu
rimmassa määrässä tapahtuu eduskuntalaitoksen kautta, 
on luonnollista että alaluokan tulee saada enemmän sa
nanvaltaa kuin ennen. Ja alemmat kerrokset ovatkin tä
hän täysin oikeutetut, sillä ne kartuttavat enemmän kuin 
muut työllään kansallis-varallisuutta ja maksavat suhteel
lisesti suurempia veroja.»

Hyvät herrat ja naiset! Kun arvatenkin minä teidän 
mielestänne olen vähäpätöinen arvostelemaan yhteiskun
nallisia oloja, kun luultavasti moni teistä antaa enemmän 
arvoa henkilön nimelle kuin mielipiteille, olen sitä varten 
hankkinut näin laajan taustan, näin monta tukea sille kri
tiikille, joka seuraa äänioikeusoloistamme.

Me olemme siitä yksimieliset, että kukin yksilö on 
laskettava i aan yhdeksi ihmiseksi. Meidän perustusla
kimme mukaan 011 jokainen Suonien kansalainen lain 
edessä yksiarvoinen. Valtiopäiväjärjestyksemme 1 §:n 
mukaan on valtiopäiväimme tarkoitus edustaa Suomen 
kansaa. Minä kysyn, kuinka tämä kaikki 011 mahdollista 
yhteiskunnassa sellaisessa kuin meidän? Yhteiskunnassa., 
missä  ̂aineella ja sääty-arvolla on enemmän merkitystä 
kuin ihmisellä ja sivistyksellä, ei oikeutta voi tapahtua 
kaikille yhteiskunnan jäsenille. Kun meidän eduskun
tamme kansan puoleisenkin osan valitsee markat ja mant
taalit, kuten porvaris- ja talonpoikaissäätyjen edustajain 
vaalissa _ todellisuudessa tapahtuu, ei Suomen valtiopäivät 
lainopiHisesti edusta Suomen kansaa eivätkä todellisesti 
voi sitä edustaakaan.

Olen sanonut edellä, että me suomalaiset olemme 
saaneet muulta maailmalta kaiken muun hyvän ja pahan 
ohessa myöskin yhteiskuntajärjestyksemme. Hiinpä me 
olemme saaneet eduskuntalaitoksemme rungon Kuotsista,
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moisen vanhanaikaisen viikinkiiäisen hidasliikkeisen lot
jan, jossa ei voi kuljettaa muita kuin aateleja, pappeja, 
rahamiehiä ja maanomistajia. Olen varma, että jos suo
malaiset itse olisivat voineet rakentaa edistysaluksensa, 
olisi siitä tullut savolaisen veneen kaltainen, joka sukel
taa kuin sukkula, ja jossa kuljetetaan ketä kunnon ih
mistä tahansa.

Kansalaisen!! Jätän sikseen itse aluksen arvostelun. 
Kun ei meillä toistaiseksi ole varaa saada uutta, täytyy 
tyytyä vanhan paikkaamiseen ja sitä varten meidän on 
tutkittava, mistä kohden se on kaikkein heikoin. Haikein 
epäkohta, sekä samalla helpoimmin korjattava, 011 valtiol
lisissa vaaleissamme se, että porvarissäädyn edustajat va
litaan varallisuuden perusteella, että äänioikeus porvaris
säädyn vaaleissa riippuu siitä tulomäärästä, mikä on niillä 
kaupunkikuntain miespuolisilla henkilöillä, jotka eivät 
kuulu aatelis- tai pappissäätyyn eikä ole vakinainen so
tamies tai palkollinen. Me tiedämme, kuinka erisuurui
set tulot voivat olla eri henkilöillä, kuinka varallisuus
suhteet ovat vaihtelevaiset, kuinka rikkaus tahi köyhyys 
eivät ole valtiollisen älyn, sivistyksen tahi tietämättömyy
den varmoja tuntomerkkejä. Kun nyt kuitenkin valtiol
linen äly on asetettu varallisuudesta riippuvaksi, täytyy 
sitä valtaa, jonka niinmuodoin raha antaa, ilman koriste
lematta kutsua rahavallaksi. Vääryys muuttuu vielä räi- 
keämmäksi, kun valtiollinen vaikutusvalta kasvaa tulojen 
mukaan varakkaammille kansalaisille, jopa aina 25-ker- 
taiseksi, niinkuin tapahtuu yhä vieläkin useammissa kau
pungeissamme.

Että varallisuus ja valtio-äly eivät seuraa toisiansa, 
on selittämättäkin selvä. Paremmaksi vakuudeksi mainit
takoon kuitenkin pari esimerkkiä.

Jossakin Savon sydännnessä syntyi Keroselle ja Pöl
läselle, naapuri talollisille, poika melkein samaan aikaan. 
Pojat varttuivat ja vahvistuivat ruumiillisesti melkein yhtä 
hyvin. Pöllösen poika tosin oli vähän pyyleväinpi, mutta 
sitävastoin Kerosen poika oli taas paljoa älykkäämpi, erit
täin hyvä lukemaan y. m. Kylän akat sanoivatkin: »Kas 
siitä pojasta se vasta pappi tulisi». Pöllösen poika taas 
oli oikein nimensä mukainen pölkkypää. — Poikain isät 
olivat melkein yhtä varakkaat. Keronen pani poikansa

2
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kouluun; hän edistyi siellä mainiosti. Nyt on hän filo
sofian tohtori ja on dosenttina yliopistossa, saapi palkkaa 
pari tuhatta markkaa ja hänellä on niinmuodoin 5 ääntä 
valtiopäivämiesvaalissa.

Isänsä kuoltua möi Pöllönen talonsa maineen metsi
neen jollekin sahayhtiölle, rupesi ostelemaan elukoita ja 
on nyt Helsingissä teurastajamestarina. Hänen tulonsa 
lienevät noin toistakymmentä tuhatta markkaa vuodessa, 
päättäen siitä että hänellä on 25 ääntä. Hän on siis viisi 
kertaa niin viisas valtioasioissa kuin filosofian tohtori. 
Mutta huhutaan että Pöllönen tekee kohta konkurssin, 
hän kun ei tunne edes affääri-elämän salaisuuksia. Tule
vissa vaaleissa ei hänellä siis ole yhtään ääntä. Minä 
kysyn, mikä hänet sitten teki yhfäkkiä 25 kertaa pöl- 
lömmäksi ?

Nerosesta taas sanotaan että hänestä kohta tulee pro
fessori. Silloin hänelle tulee 10 tuhannen vuositulot ja 
saa hän taas vuorostaan kiljua viikinkien kanssa kilpaa 
25 äänellä, mutta sitten taas vuosien perästä, kun hän 
tulee täysin palvelleeksi professoriksi ja saapi 8 tuhannen 
mk, eläkkeen, vähenee hänenkin valtioälynsä s/j osalla.

Eräs renkimies H:ssa oli palveluksessa ollessaan yhtä 
köyhä ja valtiollisesti älytön kun toisetkin rengit, jos jonkun 
päähän olisi pistänyt ajatus vaatia hänelle valtiollista ääni
oikeutta, niin kaupungin papat olisivat kauhistuneet moista 
röyhkeämielisyyttä. Kauppias kuoli ilman perillisiä ja 
hänen testamentissaan löytyi määräys, jonka nojalla renki 
tuli kauppapuodin omistajaksi. Kun tämä tuli tiedoksi 
takseerauslautakunnalle, oli eilispäivän älytön renkimies 
yhfäkkiä muuttunut kaupungin viisaimmaksi neroksi. Hän 
istuu nykyään kaupungin valtuustossa ja pitelee puheen
johtajan vasaraa vakinaisen puheenjohtajan poissa ollessa. 
Eikö totta, että se on kukkaro joka määrää asujanten val
tiollisen arvostelu kyvyn?

Niillä kovan onnen lapsilla Helsingissä, joiden tulot 
eivät nouse 800 mk:aan, ei ole yhtään ääntä muualla kuin 
kirkossa ja kapakassa, kapakassa niin kauvan kuin poliisi 
niskasta ulos työntää. Äänettömät valittavat sitten että 
eihän noita kapakoitakaan tarvittaisi, koska sitä ei kerran 
muuallakaan saa ääntä pitää. Mutta ne, joilla on paljon 
ääniä, ne vaan vastustavat kapakkain poistamista. Minkä
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tähden? kuulen kysyttävän. Sitä minä en oikein ym
märrä, mutta olen kuullut sanottavan, että kapakat ovat 
omiansa pitämään työmiehiä vähän kiltimpinä niitä koh
taan, joilla on paljon ääniä valtiopäivämiesvaaleissa.

Niin, semmoiset ne ovat porvarissäädyn vaaliolot 
Helsingissä. Kuopiossahan nuo eivät kuulu olevan yhtä 
kummalliset, mutta liikaa viisautta se on kymmenenkin 
miehen äly yhdessä päässä. Ei totta tosiaan minulla ole 
valtioviisautta yhtään, mutta kyllä vaan luulisin hulluksi 
tulevani jos minun pitäisi 10 miehen edestä päätäni sär
keä, ja samaa mieltä se on koko Suomen työväki sekä 
kaikki kansanvaltaisuuden harrastajat maassamme. Ja si
tähän ne ovat muutamat hommanneet minun teille ker
tomaan.

Valittavat ne talonpoikaissäädynkin vaalioloja. Kirjai
lija Kauppis-Heikki sanoi muun muassa, että ei se hänen 
mielestänsä ole ihan oikein, kun esimerkiksi kansanopis
ton johtajilla, vaikka ne juuri antavat maanviljelijöillemme 
valtiollisen viisauden, ei ole valtiollista äänioikeutta. Ja 
ilmanhan nuo ovat tohtorit, kansakoulunopettajat, kauppiaat, 
käsityöläiset ynnä muut, joilla ei ole manttaaliin pantua 
maata. Sentähden Suomen työväen ohjelmassa vaaditaan 
talonpoikaissäädynkin vaalioloja korjattavaksi. Kunnalli- 
nenkin äänioikeus on yhtä epätasaisesti jaettu, vieläpä 
useissa paikoin monta vertaa epätasaisemmin kuin valti
ollinen. Suomen työväki vaatii sentähden:

1) Kaikki rajoitukset, jotka ehkäisevät työväen osan
ottoa kunnallisvaaleihin, ovat mitä pikemmin poistettavat, 
äänioikeus kunnallisvaaleissa koko työväestölle myönnet
tävä ja äänimäärä rajoitettava.

2) Taidollisissa vaaleissa on varallisuuteen perustuva 
ääniasteikko poistettava ja äänioikeus ■ laajennettava niin 
että se kaupungeissa tulee kaikille muille paitsi vakinai
selle sotaväelle ja maaseuduilla kaikille muille paitsi pal
velusväelle; vaalisensus on erotettava kunnallisesta vero
äyristä ja alennettava niin, ettei se nouse 400 inkaa kor
keammalle kaupungeissa eikä 200 mkaa korkeammalle 
maalla, y

Muuten pyydän viitata äsken perustetun Suomen työväenpuo- 
hieen ohjelmaan, josta selviää työväestön nykyiset vaatimukset ääni- 
oikeusasiassa.



Työväki! Luokkatoverinne kautta maan toivovat, että 
te yhtyisitte yhtenä miehenä ajamaan läpi erittäinkin tätä 
kohtaa yhteisestä ohjelmastamme. Sen kautta pääsisimme 
likemmäksi sitä päämaalia, johon kansallinen luonteemme 
sekä tosi sivistynyt maailman katsanto itsekutakin ohjaa 
s. o. veljellisyyttä, tasa-arvoa ja vapautta. Minä toivon 
että te yhdytte heihin.
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Kappale äänioikeustilastoa
20-stä Suomen kaupungista 1897, vuoden valtio- 

päivämies vaalissa.
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Helsinki. 64,554 400 3,626 25 400 143 1,290 750 1,115 26,316
Turku. 28,875 400 1,437 25 138 49 323 188 447 10,611
Tampere. 23,934 200 978 25 157 41 51 4 21 9,994
Viipuri. 15,971 400 1,053 25 111 54 239 64 125 7,812
Oulu. 12,232 250 974 25 46 24 411 431 661 4,605
Pori. 11,882 400 460 25 47 23 74 65 209 3,516
Kuopio. 9,001 200 575 10 — 213 19 74 382 3,857
Kotka. 4,656 300 113 25 24 8 1 9 33 1.421
Porvoo. 4,221 300 279 25 32 8 56 29 89 2,172
Hamina. 3,339 300 144 25 26 7 18 13 47 1,536
Mikkeli. 3,030 200 222 10 — 109 8 5 19 1,671
Hanko. 3.029 300 302 25 14 11 67 51 126 1,875
Joensuu. 2,849 200 200 10 -c.' 77 12 6 24 1,291
Tammisaari. 2,150 200 178 25 21 10 13 18 64 1,437
Käkisalmi, 1,507 200 104 10 — 34 14 22 54 1,671
Heinola. 1,372 200 121 95 10 2 13 32 108 1,158
Iisalmi. 1,278 200 65 122 11 2 1 — — 1,150
Kajaani. 1,156 200 111 10 — 22 15 28 55 519
Tornio. 1,073 200 158 25 15 6 — 77 227 1,094
Kaskinen. 630 200 73 30 1 — 53 8 19 294

Yhteensä 196,756 — 11,173 — 1,053(843 2,566 1 87 4  3,823 84,050




