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V ä k iv a lta a  ja  taantumusta v a sta a n !

Kansanvallan, laillisuuden ja  
työväen oikeuksien puolesta!

Siitä on eduskuntavaaleissa kysymys.

Miksi taantum us nyt hyökkää työ
väenluokkaa vastaan?

V iim e aikoina on taantum us ryhtynyt saajalla rintam alla suur- 
rynnäkköön työtätekevän kansan kalleim pia oikeuksia 
ylipäänsä koko kansanvaltaista ärsestystä vastaan. E rä ä t 
y hteisku ntaluokat, oiden edu ovat ristiriidassa terveen kansan
valtaisen yhteiskuntakehityksen kanssa, kaikki ne, sotka hyöty
v ät sa haluavat edelleenkin h y rty ä  työtätekeväin  kustannuksella^ 
koettavat nyt oman valta-asem ansa vahvistam iseksi riistää kan
salta  sen saavutukset.

Jo kolmenkymmenen vuoden ajan on sosialidemokratia meidän  
maassamme ajanut köyhän kansan asiaa . Se on valistanut ty ö tä
tekeviä soukkosa, osoittanut mille m ihin on p y rittäv ä , n im ittäin  
yhteisku ntaan , joka perustuu kaikkien yhteistoim intaan  kaikkien 
hyväksi. Se on liittän y t yhteen kaikki työtä', ekevät kansalaisryh
m ä t —  tehdas- ia m aatyöläiset, p ien v ilje lijä t, monet henkisenkin 
työn tek iiä t ynnä muut —  sa se on joh tan u t heidät yhteiseen 
to im intaan  yhteisten etu jen puolesfa. P aljon  onkin täm än yhteis
toim innan avulla saavu tettu ; ty ötätekevät kansalaiset ovat sosiali-
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dem okratian johdolla hankkineet itselleen vaiku tu svaltaa yhteis
kuntaeläm än eri aloilla. Eduskunnassa edustajam m e ovat saaneet 
säädetyksi köyhän kansan parasta edistäviä la ke a, sam alla kun 
he ovat voim iensa m ukaan suojelleet kansaa tullirnstolta ja  
m u ilta yläluokan hyökkäyksiltä . Torpparit ovat saaneet oikeu
den unastaa m aansa om iksi; uusille p ienviljelijö ille on hankittu  
h alp o ja  lam oja a m uuta apua. K unnallisella alalla he vat 
huolehtineet siitä , e ttä  suurtilallisten ja  muiden kapitalistien  voitot 
ov at tulleet ainm ukaisesti verotetuiksi ja  köyhän kansan etu 
m uutenkin valvotuksi. K aikella tällä toim innallaan sosialidemo
kraattinen puolue on saavuttanut työtätekevän kansan 'uottamuksen.

T ä tä  eivät riistäjäluokar enää halua sietää Tehdasherrat ja  
suurtilalliset ovat narranneet johtoonsa talonpoikia hyökäten 
näiden avulla työväenluokan kimppuun. Heihin liittyvät korkeat 
v irk ah errat, jo tk a  eivät ole saaneet palkkojaan m ielestään r iittä 
västi koroitetuiksi; samoin monet papit, 1otka surkeasti ovat 
unohtaneet M estarinsa vanhurskaudenopit ja  ryhtyneet sortam aan 
köyhää kansaa; ja  useat kaupunkien taloudellisesti ja  siveellisesti 
varankkou tu neet herraskaiset ja  ty h jä n to im itta ja t, jo tk a  koet
ta v a t ep äjärjestyksistä  hyötyä. Tällaiset ainekset uhkuvat vihaa 
kansanv altaa  vastaan ja  toivovat taskistista mullistusta, joka voisi 
tu oda heille jotakin  etua ja  vaikutusvaltaa. He ovat valm iit 
raa 'a lla  väkivallallakin edistäm ään pyrkim yksiään, kuten viim e 
aikoina runsaasti on tap ahtu nu t, ja  he koettavat siivottom alla 
pakotuksella saada m uitakin kansalaisryhm iä heidän pyrkim yk- 
siään kannattam aan.

Taantumus sataa todelliset tar
koitusperänsä.

Pyrkiessään tuhoam aan kansanvallan, eivät taantum ukselliset 
Voi avoim esti ilm aista tarkoitusperäänsä, koska kansa silloin heitä 
vieroisi. Sen sijaan he puhuvat aina ja  äänekkäästi »kommunis
min vastustam isesta», ikäänkuin he pyrkisivät vain siihen. T ä l
la isilla  sanontatavoilla he ovatkin  voineet saattaa  vaikutusvaltansa 
alle — niin Pohjanm aalla kuin m uuallakin —  sellaisia talonpoikais- 
ynnä m uita kansalaisryhm iä, mtka eivät m uuten varm aankaan 
yhtyisi heitä kannattam aan .

I ts e  asiassa nykyinen taantumus kääntyy koko työtätekevää kansaa  
ja  laillista kansanvaltaista mnestystä vastaan. Voidakseen sen tehdä, 
taantum uksen ritarit koettavat uskotella ihmisille, e ttä  sosiali
dem okraatit muka olisivat kom m unistien asian a ja jia ,
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Sosialidem okraattinen puolue on koko a jan  vastustanut kommu

nism ia selittäm ällä työväelle kom m unistisen toim innan turm iol
lisuuden. M utta sam alla sos.-dem. puolue on aina vaim is puolusta
m aan koko työtätekevän  kansan oikeuksia, silloinkin kun 
taantum us, komm unism ia verukkeena k äyttäen  hvökkää niiden 
kimppuun.

Taantum us Koettaa Käyttää nyvaKseen m yös sitä ty y ty m ättö 
m y yttä , jo ta  vallitseva talouspula on laajoissa piireissä sy nnyttä
nyt. Talonpojat esimerkiksi ovat ty y ty m ättöm iä  m aataloustuot
teiden hintojen laskuun, ja täm än heidän ty y ty m ättöm y yten sä  
taantum ukselliset herrat koettavat nyt kääntää työväkeä vastaan. «
M utta talouspula on kansainvälinen; sitä ei ole kukaan täällä  
Suom essa aiheuttanut eikä sitä voida täällä myöskään poistaa sillä, 
e ttä  en  kansalaisryhm ät usutetaan toistensa kimppuun, — päin
vastoin . — A inoastaan kaikkien työtätekevien  yhteisym m ärryksellä 
ja  yhteistoim innalla voidaan pulan seurauksia lieventää.

Taantumusporvaristo pyrkii täy
delliseen luokkadiktatuuriin.

K oo ttu aan  häikäilem ättöm än vaiheeinseiia knhoitukseJiaan eri 
kansalaisryhm iä johtonsa alle taantum usporvarit k o e tta v a t saada 
heidät edistäm ään omia tarkoitusperiään, lotka täh tääv ät koho 
kansanvapauden sortamiseen.

Lähinnä he k oettav at nyt eduskuntavaaleissa pienentää työväen 
edustusta. Tässä tarkoituksessa he ovat useim missa vaalipiireissä 
pakottaneet vapaam ieiisem m ätkm  porvariryhm ät yhtym ään vaali
liittoon taantum uksellisten kanssa sosiaiidem okraatteia v astaan . 
Sam assa tarkoituksessa on eräissä paikoissa törkeän lainvastaisesti 
poistettu  oukoittain  työ läisvalitsijo ita  vaaliluetteloista.

Sam aan aikaan harjo itetaan  kautta m aan kunnamahuusioien  
vyötäisiäsenten aioiahtia. Ei ainoastaan kom m unisteja, vaan m yös 
sosialidem okraatteja vaaditaan pakotuksella ja  uhkauksilla val
tuustoista eroam aan, ilmeisesti kostoksi siitä , että  he ovat kuntien 
hallinnossa va voneet kansan parasta. Sam alla taantum usporvarit 
k iihoittavar työnantajia  vastustam aan työväen ammatillisia iät-  
jestymistä, io tti työläiset eivät pystyisi parantam aan ty öehto ja . 
Osuustoiminta koetetaan niinikään saattaa  epäilyksen alaiseksi, se 
kun niin voim akkaasti on kansan hyödyksi ra jo ittan u t vk sitv is- 
kapitalistien riistom ahdollisuuksia kaupan alalla.

K aiken lisäksi levitetään epäluuloa ia halveksimisia eduskuntaa 
kohtaan , koska sielläkin työväellä on" herrojen m ielestä liian paljon
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san an v altaa . U hataan h äv ittää  koko eduskunta, ellei se suostu 
toim im aan fashistien vaatim usten m ukaisesti. Myös on »lapuan- 
liikkeen» tah o lta  laadittu  lakiehdotus, joka riistäisi äänioikeuden 
k ah d elta  viidennekseltä Suomen kansasta, etupäässä talonpoikain 
p o jilta  ja  ty ttä n ltä , jo tka työskentelevät kotonaan m aatalouden 
hyväksi sekä varattom ilta vanhuksilta. Sanalla sanoen, taantu - 
m nsporvant pyrkivät py sty ttäm ään  kaik illa  yhteiskuntaeläm än 
aloilla luokkadiktatuurinsa.

Sosialidemokratia puolustaa työtä
tekevän kansan oikeutta.

Sosialidem okraattinen puolue, joka nyt kuten  aina puolustaa 
ty ötätek evän  kansan oikeutta, kutsun kaikkia työtätekev iä  o tta 
m aan tähän puolustukseen osaa.

J o  silloin, kun taantum ukselliset alkoivat iev ittää puhettaan 
»komm unism in vastustam isesta», huom asivat sosialidem okraatit, 
e ttä  tuo puhe oh h arhaan johtavaa ia e ttä  sen tak an a  piili m uitakin 
tarkoitusp eriä. Nunpa sosialidem okraattinen eduskuntaryhm ä,
ry h ty i heti eduskunnassa puolustustaisteluun noita m uita, puh
ta a s ti taantum uksellisia pyrkim yksiä vastaan.

Eduskunta työskenteli silloin (heinäkuussa, erittä in  kovan 
painostuksen alaisena. Lapuaniiikkeen johto esitti uhkauksia siltä  
v ara lta , ettei sen tahtoa noudatettaisi, ja myös hallitus y htyi 
h arjo ittam aan  painostusta. Porvarilliset edu stajat enim m äkseen 
taip u ivatkm  hyväksym ään ne taantum ukselliset lait, jo ita  »lapua
laiset» ia hallitus v aativ at, vaikka lukuisat porvarit, jos he olisi
v a t voineet vapaasti m äärätä kantansa, olisivat m enetelleet to i
sin Näin ollen hyväksyttnnkin  m uutam ia sellaisia lakeja, jo ita  
voidaan vastaisuudessa k äy ttää  työväkeä ;a kaikkia suurporva- 
reiile epäm ieluisia aineksia vastaan.

Kaksi a  kiehdotusta 8osiau dem okraatit saivat lykätyiksi yli
vaalien. Toisen, n. s. tasavallan suojelu!am  m ukaan saisivat
viranom aiset vallan ra jo ittaa  hallinnollisilla asetuksilla kansa
laisten  m itä tärkeim piä oikeuksia, ja  toisen m ukaan supistettai
siin eduskuntavaaleissa vaalikelpoisuutta tav alla , joka sekin voi 
an taa  oäijori u h etta  m ielivaltaan

Vastustaessaan näitä aantumukseUiseen mieli valtaan  täh tää
viä lakiehdotuksia sosialidemokraattinen puolue on puolustanut työ
väenluokan etua ia kaikkien  kansanvallan puolella olevien kansalais
ten oikeuksia« f£>



Sosialidemokratian vaikutusvaltaa 
on vaaleissa lisättävä.

Lausukoot n y t v a lits ija t itse , koko Suom en kansa, a ja tu ksen sa  
om ista eiineduistaan. Onko sosialidem okratia oikein valvonut 
sen etua?

Jo s  sosiaiidem okraattisen puolueen vaiku tu svalta taantum uk
sellisten hyökkäysten johdosta heikkenisi, silloin koko työtä
tekevä kansa saisi katkerasti kokea seuraukset siitä . Jo s  esi
m erkiksi suurporvaristo pääsisi siihen — millin se nyt pyrkii 
—  ette i :yöväellä olisi enää edes kolm annesta eduskunnan jäse
nistä, silloin portit olisi avattu  taantum ukselle.

Y h tyk ööt sentähden kaikki rehelliset ty ö tätek ev ät kansalaiset 
n yt vaaleissa kannattam aan sosialidem okraattista puoluetta! 
S illä  tavoin he parhaiten oso ittav at, e ttä  työkansa on valveilla eikä 
anna riistää itseltään  oikeuksiaan. V aikka vastu sta jam m e saatta 
vatk in  paikoittain koettaa peloitelia v a litsijo ita  o ttam asta  osaa 
vaaleihin, ei tällaisten  peloitusten ole an n ettava vaiku ttaa . J y r 
kästi on pidettävä kiinni oikeuksistam m e ia teh täv ä parhaam m e, 
jo tta  ty ötätek evä kansa voisi, sosialidem okratian johdolla, säi
ly ttä ä  asem ansa k aik illa  julkisen eläm än aloilla.

Vaadimme laillisuutta, järjestystä, 
kansanvaltaa i

T örkeästi on viim e aikom a laillistu  jä r je s ty s tä  lou kattu  ju u n  
yläluokan ja  sen kätyrien to im esta, niiden, jo tk a  kuitenkin keh
taav at väittää  puolustavansa laillista jä r je s ty stä . Me sosialide
m okraatit vaadim m e, e ttä  valtiovalta  todella y lläp itäisi laillista 
jä r jes ty stä , e ttä  kaikki lainkuuliaiset kansalaiset tulisivat sntä 
osallisiksi ia saisivat sen turvissa toim ia ihanteittansa puolesta.

M itä tiukem m in itse pidäm me kiinni oikeuksistam m e, sitä enem
m än pakotam m e vastu sta jam m e niitä kunnioittam aan. Porvarilli- 
setkin kansanvaltaiset, <otka niin suuressa määrin ovat an taneet 
»lapuanliikkeen» itseään peioittaa, voivat rohkaistua nähdessään 
työväenluokan pysyvän voim akkaana kansanvallan turvana.

K auheaa meitä puhuu se kohtalo, 1ota Ita lian , L iettu an  ynnä 
muiden iashististen maiden kansat ovat saaneet kokea. E iv ätk ä  
suinkaan vain työläiset: myös talonpojat ia muut p ien eiä jä t, vieläpä 
teollisuudenharjoitrajatldn ovat joutuneet kärsim ään fashististen 
hallitusten ja  niiden kätyrien sortotoim enpiteistä ja  väk ivalta i
su uksista.



Jo s  m eillä fashismi pääsisi valtaan , saatta isi pitkiksi ajoiksi kan
sam m e vapaus 8ortua ja  sen kehitys ehkäistyä. Valvokoon siis 
kansa elinetu jaan! Muistakoon se vaaleissa, että  ennenkaikkea 
sosialidem okratiassa on kansan vapauden turva.

järkevää talouspolitiikkaa! Pien
viljelijöitä autettaval

N ykyinen pula-aika on tavallista  selvem min osoittanut, ette i 
kapitalism i eikä sitä kannattava porvaristo pysty takaam aan kan
sojen ja  ihm iskunnan hyvinvointia. J o  ennenkuin oikeam m ille 
perusteille rakennettu  yhteiskunta saadaan aikaan, on työtäteke
väin kansanluokkain m yötävaikutus välttäm ätön , jo tta  talous
eläm ä saataisiin kehittym ään terveem m in.

Sosialidem okraattinen puolue k annattaa Kaikkia öyvia a lo it
te ita , lotka tarko ittavat m aam m e luonnonrikkauksien järkevää 
k äy ttö ä  ja  ylipäänsäkin talouselämän vilkastuttamista. Varsinkin 
nykyään tällainen toim inta on välttäm ätön  pulan lieventäm iseksi. 
Niinpä puolue tahtoo edistää järkip eräistä  m etsäta lou tta  ja  muiden 
m aallem m e luonnollisten elinkeinojen keh itystä . Se tahtoo paran
taa  liikenneoloja ia kehittää kaupallista kanssakäym istä ulkomaan 
kanssa.

Tähän suuntaan pyrkiessään sos.-dem . puolue pitää erikoisesti 
silm ällä pienviljelijäväestön  asem an parantam ista, jo ta  puolue 
tähänkin saakka jatku vasti ja valppaasti on edistänyt. L isää 
viljelysmaata samoin kuin laidunmaata ja  metsämaata on pyrittävä 
hankkim aan kaikille sitä tarvitseville -pienviljelijöille. Varsinkin 
nykyisen pulan lieventäm iseksi on tarkoituksenm ukaisilla järjes
telytoim enpiteillä h e lp o te tta v a  p ienviljelijäin  tuotteiden myyntiä. 
Halpojen lainojen  saantia on heille help otettava. E n tistä  voim ak
kaam m alla asutustoiminnalla on h an kittav a v iljelysm aata sitä 
haluaville tilattom ille.

Työttömyyttä on vastustettava; 
verotaakkaa lievennettävä

V allitseva pula on kohdannut paikka työväkeä työttöm yyden 
muodossa, joka on paisunut suuremmaksi kuin pitkään aikaan. 
Sen vastustam iseksi vaatii sos.-dem . puolue y'¿isien töiden toi
m eenpanem ista en tistä  suuremmassa laajuudessa. Mikäli ei tällä  
tavoin voida työttöm ille hankkia elatusta, suorittakoon yhteis
kunta heille avustustat joka tekee mahdolliseksi tulla toimeen



7

ihm isarvoa vastaavalla  tavalla. K aikkeen  työttöm yyden v astu sta
m ista tarkoittavaan  toim intaan pitää työväen saada v aiku ttaa  
omien edustajainsa k au tta , valvoakseen, e ttä  ty ö ttöm ät todella tu le
vat tehokkaasti autetuiksi ja  e tte i yläluokka k äytä  heidän hätäänsä 
koko palkkatyöväen vahingoksi. Y lipäänsäkin  on työväen saatava 
järjestö jen sä  kau tta  vaikuttaa työolojen järjestelyy n .

Sosialim inisteriössä haudotaan parhaillaan eräitä  lainsäädäntö- 
toim enpiteitä, soiden tarkoituksena epäilem ättä on työväen vapauk
sien supistam inen entisestäänkin. Niiden suhteen työväen on 
o ltava varuillaan. Tiukasti sen on p idettävä kiinni saavutuksis
taan , ennenkaikkea myös 8-tu ntisesta  työp äivästä , joka on muo
dostunut työnantajiston  silm ätikuksi, m utta ioka työväelle on 
sanom attom an arvokas.

Työväensuojelulainsäädäntöä on edelleen k eh itettävä. Varsinkin 
maatyöv&en elinehtoja on nykyisestään parannettava. Sen asunto- 
oloja on valtion avustuksella k eh itettävä ja  sille h an k ittav a  lain
mukainen työpäivä ja  ylipäänsä kunnolliset työehdot.

Kauan vaadittu  verotusuudistus, varsinkin kunnallisella alalla, 
olisi vihdoinkin pantava toimeen. Verotuksessa on enem m än 
kuin tähän asti o te ttav a  huomioon veronm aksukyky ja  m yöskin 
kunnallinen verotus on saatava aste itta in  kohoavaksi. Tulli
tariffia laadittaessa on köyhän kansan jokapäiväisten elin- y .m , 
tarpeiden verotusta voim akkaasti vähennettävä

Kansan varat on käytettävä kan
san hyödyksi.

K u ten  jokaisessa luokkayhteiskunnassa, ovat m eilläkin valtaluo- 
kat käyttäneet valtaansa hyötyäkseen kansan ja  yhteiskunnan 
kustannukselta (suoseiustulleilla, suoseluskuntam äärärahoilla y .m .). 
M utta samalla on häikäilem ättöm ästi sivuutettu  työtätekevän 
kansan kipeim m ätkm  tarpeet ja  oikeutetuim m atkm  vaatim ukset.

T ästä  olisi päästävä. Olisi vihdoinkin saatava aikaan sairaus-, 
työkyvyttömyys- sa vanhuusvakuutus, joka vaikeina aikom a edes 
jossakin määrin turvaisi vähävaraisten kansalaisten (työläisten, 
p ienviljelijäin  y.m.) toimeentulon.

Nykyiset taantum ukselliset vallanpitä jät pyrkivät päinvastaiseen 
suuntaan. Yläluokan vaatim usten tyydyttäm iseksi he aikovat 
tuhlata entistä  enemmän varoia sotalaitokseen. Tätä ei sosialide
m okratia voi hyväksyä. Se vaatii sotilasm enojen vähentäm istä ja  
asevelvollisten palvelusajan lyhentäm istä. M ihinkään kilpavam s- 
teluihm  ei Suomen ole ryhdyttävä, m u tta  yhteiskunnallisilla uudis
tuksilla on lisättävä kansam m e elinvoim aa ja  rauhallisilla keinoilla 
k oetettava tu rvata  sen kallisarvoinen valtiollinen itsenäisyys.
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Valitsijat! Ei ole annettava taantumuksellisten uhkausten  
meitä peloittaa eikä heidän houkutustensa meitä pettää! Pyrki
kääm m e rohkealla ja samalla harkitulla toiminnalla turvaam aan  
laillinen kansanvaltainen järjestys kaikkia fashistisia kaappausyri
tyksiä vastaan]

Kansanvallan pohjalla sosialidemokratia toimii. Sen turvissa 
se pyrkii yhteiskunnallisiin uudistuksiin, jotka kohottavat kan
sam me laajojen joukkojen asem aa, lisäävät niiden hyvinvointia 
ja valmistavat koko työtätekevälle kansallemme onnellisemman 
tulevaisuuden.

Liittykää vaaleissa kannattam aan sosialidemokraattisia ehdok
kaita! Täten tuette kansanvaltaa sitä uhkaavia pimeitä voimia 
vastaan ja edistätte työtätekevän kansan parasta.

Sosialidemokratian vaalivoitto on kansanvallan voitto.

Helsinki 1930. Työväen kirjapaino

TYÖVÄENLIIKKEEN K IR JA STO  
K IR JA ST O
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