työväelle!
suomen
Julistus

Tomerit!
Wiime aikoina owat olot meillä
kuitenkin
surettawasti muuttuneet.
Nykyinen wllikea tilanne pakottaa
on wedetty pois aikaiPuolueemme
meitä ainoalla käytettämänätnme ole»
ja heitetty ar»
kannaltaan
semmalta
»valla keinolla
julistut»
cimoimella
ja tuhoisaan seikkailu»
weluttawaan
kääntymään
puoluetomeieit»
sella
politiikkaan, jolla ei ole mitään teketcmme puoleen ensinimäistä ajatus»
sosialidemokratian kanssa ja
tenmaihtoa Marten Suomen,työ»uäen° mistä
kaikki, tähänastiset sqa»
jonka
kautta
luokkaa ja sosialidemokraattista Puo»
wu
on
lutset
saatettu Maanantaisiksi.
luetta kohdanneen raskaan iskun jälOnnettomuus saapni meille tällä»
keen.
Sosialidemokraattinen puolue on tin kertaa idästä päin, kuten niin
tähän asti julistanut pyriimänsä lo- monasti ennen. Wenäjällä oli walpulliseen päämääräänsä: tuotannon lllnrumouksen wiime kautena hajaan»

sosialistiseen järjestämiseen yksin»
-kansllnwllltaisilla keinoilla.
muoksi on se joka maassa waati»

omaan

nut yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta
niin miehille kuin naisillekin. Se on
Maatinut
tämmöisen äänestyksen
kautta kokoonslllliull eduskuntaa ja

hallitusta,, jota iciitissa olosuhteissa
on riippumllinen eduskunnasta. So»

sialioemokuatinn

pyrkimysten

on lyhyesti

inlläränä

sanoen

pää»
ollut

semmoisen olotilan aikaansaaminen
harmain»
waltll moi määrätä kansakunnan kohtalosta ja sortaa kansan enemmistöä,
waan että kansa itse ylciscllä ja yhtäläisellä äänioikeudella walitmn edus»
tunnan kautta säätää omat, jokaista
yhteiskunnassa, ettei mikään

jäsentä MclmoittaMat
lakinsa, asettaa hallituksen ja siten jo»
ka suhteessa itse hallitsee itseään.
tä ajatusta, jota sisältää scn, että wä»

yhteiskunnan

hemmistön

kansan-

on

enemmistön tahtoon, on sosialidcmokratia sitkeästi taistellen toettamn
ajaa moittoon ja saada toteutetuksi,
koska se on ollut marma siitäs että se

on saamuttama oppiensa
taakse kan«n enemmistön.
Tosin on aitaiicmniinkin, Mallan-

k-rran

itse

,

kin työmäcnliikkeen nlknaikoinu, esiin»
tynyt henkilöitä, jotka omat maalinen
työ »väestöä
sen mähemmistönäkin

puoluekokous, jolta aikaiseinmin oli
siihen lupaa kysytty, oli tarkoin määritellyt puolueen menettelytawan hal»
lituskysymylsessä. Tömä puoluepää»
tös syrjäytettiin häitäilemättä, eikä
kutsuttu koolle edes nman Puolueen
eduskuntaryhmää, jonka enenimistön
tiedettiin oleman tätä tuhoisaa politiikkaa wastaan. Kyiyniykscssäolewa
pieni ryhniä julisti ilman muuta
kaiken Mallan täydcllisyy»
dcn ja asetti omast» keskuudestaan
diktatunrihallitukien. 3e oli siis mitä
nustilassa oleman sotawäen awulla räikein,tä harMainMaltaa, parlamentpäässyt maltaan puolue, joka julisti tnarisuuden täydellistä polkcmista ja
edustunnallisuuden ja kansanwallan sainalla puoluekokouksen päätösten
»vanhentuneeksi kannaksi ja ihanneti» törkeää rikkomista. Sanalla
oli moninkertainen rikos työmäcn»
taksi sen, että heidän puolueensa
niinkuin
tahi
he itse ottamallaan oi- luokkaa wastaan.
keudella nimittäwöt työwäenlnokia Tämä d,ikllltuurihl>lli:us, joka oli
hallitsee wäki»vall,älla ja rajoitta» noussut Maltaan pollemalla
mältomillll waltuuksillll ilman, edus» tärkeimmän wartiowollcn omaawan,
kuntaa ja Mastoin kansan »naltaivan tansanwaltlliscsti waliwn edustun»
enemmistön tahtoa. BolshewiSmi,, nan, ja jota ei edes mitään puolu,ejär»
niin tulsutaan tuota oppia Wenäjällä, jcstö, si eduskuntaryhmä eikä puolulc»
sai siellä jalansijaa alhaisella simis» Nlzuwosto ollut wati,nnut ja jolla ei
tyskllnnalla oleuussll joukoissa, joilla puoluekokouksclta
ollut mitään wal»
Merisen tsarismin sortokauden aikana tlintsia hllnkteellccn, lupasi työwäelle
ci ollut tilaisuutta oppia sosialidemo- Pikaisen
woiton wenäkraattista tainrintataPaa ja jotka siitä läisten awulla., clintarwepuutwen
syystä oliwat taipuioaisia >väki»va!tai- poistamisen ja köyhälistön
toiwesden
sii,n menettelytapoihin, joita niille us- nopea,n totcuttlliniscn, wieläpä
koteltiin sosialidemokratiaksi. Tätä rastaan sosialistisen yyt,c,islunnan
uutta oppia, joka tsaristisen mallin rakentamisen.
Multa ,sen teot eimät
mukaan pistimillä hajoitti Wcnäjän Maslanneet noita lupauksia. Woiton
perustaman kansalliskokouksen ja
sijasta on tullut musertama tappio,
woimin piti itseään Mallassa, ryhdyt» clintarMckurjuuß on yhä pahentunut
ti in- Wenäjällä käsin pakottaen leMit» ja taloudellinen elämä on joutunut
lämään myös Suomeen. Wenäläinen täydelliseen sekasortoon. Eikä siinä kyl»
sotawäki Suomessa ja pietarilaiset lin. Heti diktlltnnrimiesten nvustua
bolshevikit tyrkyttiwät suomalaisille Maltaan alkoi tapahtua sadottain mitä
työläisille aseita ja pitiwät puoluejoh» vöyristyttäwimpiä werite.oja,
ei aitoa alituisen painostuksen alaisena. noastaan
Kansllnwaltuuskunnan
sota»
Näin alkoi bolshewismi miellyttää so° joukkojen käsiin joutuneitten aseellis»
sialidemokraattisen puolueemme joh» ten wasttiZtajien tappoja, waan myös
taMissa asemissa olemia henkilöitä ja aiivan wiattomllin,

omaamansa

sanoen se

suo»

ase»

aseettomain kansa»

,

»valmistella samansiiun» laislen inhottamin salamurhia. Noiollcssa ryhtymään aseelliseen, yhteis» he lllkoiMllt
kaappauksen toimeenpanoa den
täisen
jos
trallanknmonksoen,
knnnallisecn
mtrrhatöidcn tekijät ?,iwät joutu»
Suomessa kuin Lenin toMereineen oli neet rangaistukseen eikä edesmastuusiihen suotuisalta näyttämiä olosuh- toimeenpannut
Wenäjällä. Syrjäyttää 'c,cn, ja
teita ilmenee, ja tällöin hallitsemaan
Yhteisluntaelämän kallein eh»
mällä
Malistus- to, ihmisten hengen ja omajisuuden
sosialidemokraattisen
waltiotll mastoin kansan todellista
enemmistöä. Sikäli kuin sosialidemo» työn ja halmeksimlllla sekä panettele» kä yleisten kansalaisMllplliHsien tur»
kratia työmäcnluokkaa Maltiollisesti mällä läntisten silvistysmaiden paria» wa ei ollut taattu wähimmässäköän
järjestäessään on kehittänyt menet» menttaarista sosialidemokcatiaa he määrässä. Omaisuutta ryöstettiin ja
tclytllpllnsll tarkoin määritellyiksi, on kuwllsiwllt bolshewiZinin ruusunpu» wärojll tiristettiin tvupauden ja heN»
naisissa .wäreism ja uskotteltwot chyö- gcn menettämisen uhalla, KllMi tä»
tuollainen ajatuskanta kuitenkin kaik- »väenluokan
woiman köyhälistön dik- mä tapahtui
kialla hylätty. Sensijaan on Maltiöl»
Vallankumouksen nimel»
tatuurin
awulla
käden käänteessä t'o» lä ja
toieuttaminen,
turmissa, waWo nimitys
lisen kansanMlllllln
teuttaa sekä »valtiolliset että yhteis» wallmtkuinlouZ on liian kaunis ja yl°
semmoisena kuin se edellä on esitetty, kunnalliset
pyrkimyksensä samoinkuin
ollut kaikkien maiden sosialidemokrawäs käytetiäiwäksi sellaisessa yhtey»
elintllrwepu»
wllpautua
tuskallisesta
tian päämääränä. Missä MaltiMinen
d/essä.
On niin ollen ymmärrettäwää,
«kansanwalta on saatu toteutetuksi lasta.nälkiintyneet,
Mallaiikumousajan Kun tilannetta hallitsiwat aseellimissä kansan
eduskunnassa
set joukot, eiwät toisin ajattelewat ja
Määrentämättömänä ilinoille ja Maikutuksen alaiset työwäen joukot parlllmenttaaristll toimintall harrastuon kaiken todeksi. Se on tätnat
missä kansaneduskunnalle on tun- uskoiwat
sostalidemokralltit saaneet tikun näihin
ymmärrettämämpciä,
sitä
kuten ck
nustettu korkein malta
laisuutta
esittää eriäwää kantaansa.
joukkoihin oli, kaiken syksyä järjesteljulistuksilla, walheelliKiihoittawilla
laita meidän Ninassamme siellä
juurrutettu sitä uskoa, etta
mällisesti
tyytynyt
ajamaan
tiedonannoilla,
on
silla
sialidemokratia
seisahouttamalla
porwariston asestautuniistoimenpi» töitä sekä wäkiwaltaakin uhaten ja
waakimuksensa läpi parltamenttaari» teet
wenälläisill »vastaan ,ja yleisen käyttäen saatiin täten yhä laajemmat
sella toiminnalla. Tämän toiminnan
ylläpitämiseksi oliwat
turwallisuuden
kansankerrokset wedetyiksi mukaan tätueksi ja työmäeuluokan aineelliseksi tähdätyt
työwäenliikettä
rauhallista
on
hän onnettomaan liikkeeseen. Wenä»
ja henkiseksi kohottamiseksi
ja työwäen woittamm saawutuksic» jältä tuotu wäkiwaltll-sosialismi näytjärjestämään
työ»
pyrkinyt
ohella
wäenluokkaa lujiin waltiollisiin, am» wastaan. Seurauksena oli, että köy» ti täten kokonaan syrjäyttäneen
huonommat ainekset aikoiwat länsimaisen kansanwultaisuuden, jota
matillisiin ja kulutußos»!UZtoiminnQl» hlllistön
»venäläisten
sotilasten kanssa aseet työwäenluokka Suomessa 20 wuoden
ollut
järjestöihin.
Tämä on
lisiin
myöskin alhaalta päin ajaa ajan oli hellien ja huolien menestykkourassa
kanta
puolueen
sosiälidemokmattisen
myöskin meillä Suomessa. Tällä kan» noitll aatteita woittoon siten terrori- sellä waalinut.
Jo heti alussa näkimät ne, jotka,
nalla ollen on täällä 20°wu,otisella soiden ftuoluejärjestöt.
Tätä wäkiwaltapolitiikkaa ryhdyt» Maikka turhaan, oliwat koettaneet esjärjestötyöllä ja Iv°wUotisella eduskunnallisella taistelulla saawutettu tiin sitten tammikuun lopulla toteut» tän tämän hirmittämän onnettomuukauniiia tuloksia, joihin tyydytyksellä lamaan. Ia tähän ryhdyttiin siitä den tapahtumista, mihin oltiin meNyhdyttiin puuhaamaan wäli°
huolimatta, että sosialidemokraattinen

se»

sen

see

.

so-

,

se sen

,

i

nossa.

woitiin wnlnta.

ja falasiwat saksalaisten lähestymisen,
he itse liwistiwät tiehensä, mukanaan

ryöstettyjä

Maroja

sen
työläiset

ja elintarpeita.

jälkeenkin, kun Heisin»
gin
yksikseen, ilman johtoa
maan, urilla ehdoilla Kansanvaltuus- jätettyinä, aikoiwat yliwoimaisen wi»
kunta olisi ollut taipuwainen lopetta- hollisen edessä laskea aseensa, he la»
maan kansalaissodan, minkä kuritta, hettiwät yhden kätyreistään tekemään
puolueen maine Europari sosiali- pääkaupungin työwäestöä kohtaan
demokraattien silmissä olisi mielä ai» Mielä Miimeifen katalan petoksen, ,on»
nakin jossakin määrin Moitu pelas- nistuen Malheellisilla tiedoilla suu»
taa.
Samoin torjuttiin ylimieli- rista Maitoista ja suurten apujoukko»
sesti oman sosialidemokraattisen puo- jen saapumisesta aikaansaamaan sato»
lueen jäsenten taholta tehdyt Mälitys- jen työläisten ja työläisnaisten teu»

Ia mielä

ehdotukset.

ja omaisuuden hämityksen.
Syy siihen, että nykyiseen onnetto»
muuteen on jouduttu, ei ole softalidemokratian ofteiissa, silläne owat puhtaät ja jalot, ja jolitawat loarmasti
työwäenluokan waftantukseen,
jos
niitä ei seikkailupolitiikalla heitetä
syrjään. Syy ei ole myöskään niiden laajojen työwäcnioukkojen, jotka
kaikkeen tähän onnettomuuteen on
mukaan wedetty ja jotka sankarilli»
sesti owllt panneet alttiiksi ja uhrun»
neet henkensä ja kaikkensa. Syy «n
niiden, jotka asemaansa waärinkäyt»
taen ja wenäläiseen apuun luottaen,
owat edeswastuuttomasti saattaneet
harhaan sosialideinokraattifen työ»

rnstuksen

suunniteltaessa oli
halu sellaisen aikansaamiseen wienyt
Diktatuuria

Puoluejohdon yhteen
simmistll erehdyksistä.

laskelmansa

senSeturmiolli»
perusti

wenäläiscn

sotawäen

apuun, jota se siitä syystä ei pontewusti ja jyrkästi waatinut poistumaan itsenäisestä Suomesta, waan
antautui yhä enemmän näiden soti-

tasaineßten wvikutuksen alaiseksi.
Tämä sosialidemokratian kanssa jyrkässä ristiriidassa olewa wieraan
Maltllknnnan sotllwoimiin titrwautuminen wcti sen Määrälle tielle, sai
työwäen luottamaan aseelliseen toimintaan ja lopuksi johti oiktatuuri-

aritykscn täydelliseen hämiöön sekä
juuri itsenäisyytensä saamuttanlecllc
maallemme anMeluttaMiin seurauk»
siin. Myös porwaristo ryhtyi nimittäin käyttämään wieraan sotawäen apua, ja niinpä on isänmaan»
ystäwä surukseen saanut nähdä kah-

Mäcnliikkeen niaassamme.

Mutta raskaimpinakin aikoina täytyy työwäenluokan katsoa rohkeasti
tulewaisuutta kohti. Mitä suurempi
onnettomuutemme on ollut, sitä päät»
tämämmin on käytämä uutta rakentamaan, entistä korjaamaan. Koska
den
waltakunnan sotawäkeä Paennut ryhmä ci »vieläkään näy ymsotatoimissa Suomen rajojen sisällä. märtämän
»uaatimuksia, Maan
Nyt aitaa tilinpäätös suomalais- yhä edelleen walheellisilla tiedoilla
ten bolshewikien toiminnasta kai- ylläpitäen uskoa sodan lopulliseen
kessa kaameudessaan olla selwillä. Woittoon kiihoittaa uusiin hyödyttä»
Sen sijaan, että työmäenlnokka wuiösi miin ponnistuksiin ja uhreihin, on
takaperin oli tilaisuudessa eduskun- joukkojen itsensä otettawa päätös»
paina- Malta käsiinsä.
nallisuuden katitta
man
kaikissa asioissa, ettu Aseet on joka tapauksessa heti las»

aseman

sanomaan

sanansa

sillä oli mahtuivat sosialidemokraatti- kettaMa. Näin on tehtämä sekä niillä
set järjestöt, että sillä oli enemmistö rintamilla, joissa taistelut wielä
eduskunnassa ja hallituksessa ja omat owat käynnissä, että niilläkin Paikkamiehensä usealla muullakin tärkeällä kunnilla, jotka jo owat! taistelunsa

sen menettäneet, mutta joilla Mielä yksiwoima tällä hetkellä niin maahan tyiset edesmasiuuttomat henkilöt ryhlyöty, että sitä aikaisemmin olisi tus- tywät järjettömään wastarintaan ja
kin uskottu mahdolliseksi. Sen edus- siten saattamat waaranalaisiksi kaikkuntaryhmä on hajautunut, hallituk- kien rauhallisten
asukkaiden Hengen
sen asettamisessa sillä ei ole mitäätt ja omaisuuden. Työtväenluokan
ja
waikutuswaltaa, sen järjestöt on am- kansalaistemme Merta on jo wuota»
muttu rikki, suuri osa sen toimihen» nut liiaksi,
uusia uhreja ei enää ole
kiloista on joko kaatunut tai paeN» uhrattawa eikä saatettawa työwäen»
nut ja sen woiman wertauskuwa ja luokkaa yhä Maikeampaan tilaan.
Ylpeys, Helsingin työwäentalo on
Nyt «n mitä pikimmin palatraunioina. Tuhannet työläiset owat tc»wa
Mllrhaisempiin ,tc«is leluase»
joko kaatunieet tai menettäneet wa°
miin. On saatawa jälleen kootuksi
yhteiskunnan wartiopaikalla, on

pllutensa, heidän wainwusa ja lapsen» järjestömme, jotka nyt owat pirs»
owät syöslyt epätoiwon ja tllrmat- totnt, on
saatawa taas ivoimukkaak»
tomuuden tilaan ja heidän DodeissllM si rauhallinen järjestötoimintamme,

sa

toimitetaan

kotitarkastuk» aloitettllwa uudelleen Päämäärästä
työwäen tietoinen parlamenttaarinen työmme
kalleinta omaisuutta, kaikkia kansa- luotkataisteltin pohjalla. Sen awulla
laisoikeuksia ja saawutettujll yhteis- woimme parhaiten hyödyttää työ»
kunnallisia uudistuslakeja tuho nii- mäenluokkaa ja sen Mapautnsta. Sen
den kiihkoilijain taholta, joita porwa» amulla woimme parhaiten taistella,
riston keskuudessa woiton huumauk» isänmaamme itsenäisyyden puolesta,

sia.

Ia

atikaria

wieläpä

uhkaa

sen sessa

>

rintamilta tulleissa tiedonannoissaan!

tystä taistelemien puolien »välillä.
Käännyttiin ruotsalaisten puoluetomereitten puoleen, jotka saapuiwat»
kin tätine tarjoten wälitystään. Heidän tarjouksensa kuitenkin torjuttiin
eikä heille edes suostuttu mainitse-

,

Työläiset!

nyt nousee. Lisäksi ammottaa
edessä kamala työttömyys ja nälänhätä. Suomen työwäenluokan raskain koettelemuksen hetki on lyönyt.
Tätä työwäestön ahdistettua, sy»
däntä wihlowaa tilaa eiwät ne, jotka
sen owat aiheuttaneet, ole näkemässä.
Samaan aikaan, jolloin he uskotteliwat joukoille
parhaimman,

aseman,

estääksemme

maatamme joutumasta

wieraiden woimien »vaikutusalueeksi,
tulkootpa ne miltä suunnalta tahansa.
Ia se on myöskin ainoa keino, millä,
woimme tehokkaasti »vastustaa sitä
taantumusta, joka nyt nostaa Päätään ja uhkaa riistää meiltä omalla
taistelullamme saawntetut kansalaisolewan mitä oikeudet sekä muut ednskunnalliset

walehteliwat kaikissa saawutuksemme.

aseet kaikkialla ja Palatkaamme länsimaisen
sosialidemokratian taistelutapoihin, palatkaamme rakentamaan ednsknnnalliseen työhön ja aseettomaan järjestötoiSiis alas

mintaan.
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