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epäkohdat lainsäädännössä tai maan
hallinnossa olisi aikanaan voitu valtion
toimesta poistaa. Lain kirjainta
syrjäyttävä,
kansan oikeudentunnon
vaatimuksia toteuttava liike voi johtua
myöskin puutteellisuuksista itse valtiosäännössä, etenkin silloin, kun se
antaa eduskunnalle sellaisen vallan, joka oleellisesti kuuluu vastuunalaiselle
hallitukselle.
Meillä pesiytyneen kommunismin
vaarallisuus yhteiskunnalle ei ilmene
yksinomaan sen valtiopetoksellisessa ja
yhteiskuntajärjestystä tuhoamaan pyrkivässä luonteessa, joka on aatteellista laatua, vaan vahingoittaa se selvästi myös sekä yhteiskunnan että
valtion aineellisia etuja. Kommunistien harjoittama työmaaterrori, joka
on
saanut
sosialidemokraattienkin
myötämielisen hyväksymisen, on ollut kansalaisten perustuslain heille takaamien
oikeuksien jatkuvaa loukkaamista. T ä m ä törkeä, kommunismin myrkyttämän työväestön keskuudessa tavaksi muuttunut, työmaaterrori ja kaikenlainen sabotaashi alentaa
luonnollisesti työn tuottoisuutta. N.s.
korpilakot, joita kommunistit järjestivät lukuisasti esim. v. 1928, saavat
aikaan vahinkoa koko kansantaloudelle. Vielä on mainittava kommunis-

Jokaisen
valtion vaiheissa
voipi sattua tapauksia, jolloin sen elinintressit jossain määrin vaativat kirjoitetun lain muotovaatimusten syrjäyttämistä,"
lausuu valtio-oikeuden
prof. R. Erich teoksessaan „Valtiosääntöjen säätäminen ja muuttaminen." Tällaisen kansan elinintressejä
koskevan
kysymyksen eteen
on Suomen kansa nyt joutunut, kun
koko itsenäisyytemme ajan Neuvosto-Venäjältä johdettu valtion ja yhteiskunnanvastainen sekä maanpetoksellinen kommunistinen liike on levinnyt kaikkialle maassamme, eikä
valtiovallan käytettävänä ole ollut tarpeeksi tehokkaita keinoja sen rikoksellista toimintaa estämään.
Kommunisminvastainen Lapuan liike on alkuvoimainen, yhteiskunnassa
itsestään syntynyt kansanliike. Ennen
kuin kuitenkaan sellaiset kansanliikkeet puhkeavat esiin, täytyy niiden
epäkohtien, joita ne syntyvät poistamaan, olla huomattavan räikeitä, kansan oikeudentuntoa syvästi loukkaavia ja laadultaan sellaisia, että ne
uhkaavat kansan vapautta ja sen tärkeimpiä elinehtoja. Monasti saattaisi
kansanliike, jonka ilmenemistapa on
lain muotoa enemmän tai vähemmän
syrjäyttävä, käydä tarpeettomaksi, jos
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min uskonnon vastainen, Jumalaa ja
kaikkia hyviä tapoja, isiltä perittyjä
oikeuskäsitteitä ja siveellisyyttä pilkkaava, tuhoava toiminta. Suomalainen talonpoika on aina ollut uskonnollinen, vakavamielinen, lakeja ja hyviä tapoja arvossa pitävä. Kommunismin saarnaama, kaikki alentava
kevytmielisyys, joka on sekä välillisesti että välittömästi suuresti lisännyt rikollisuutta ja huliganismia, on
sille vierasta ja vastenmielistä. Tässäkin suhteessa on kommunismi siis
osoittautunut hyvin vaaralliseksi, samanlaiseksi kuin yhteiskunnan ja valtion taloudellisten etujen näkökulmasta katsottaessa.
Joskin Neuvosto-Venäjältä johdetun
kommunistisen kiihoitustyön turmiollisuus ja rikoksellinen luonne on kiistämätön tosiasia, ja sellaisena kansan
elinvoimaisuutta ja tulevaisuutta mitä
suurimmassa määrässä uhkaava vaara, eivät vastaavat olosuhteet jonkun
muun kansan keskuudessa olisi e h k ä
synnyttäneet yhtä voimakasta vastavaikutusta kuin mitä Lapuan liike on.
Samanlaiset syyt eivät historiassa saa
aikaan
aina samanlaista seurausta.
Ovathan suuretkin kansat alistuneet
sortoon, vaikka olisivat sen voineet
päättävällä esiintymisellä torjua.
Tässä suhteessa voidaan sanoa, että
kansakunnan elinvoima ei ole suinkaan mitattavissa sen mukaan miten
vapaamielisiä tai ei-vapaamielisiä lakeja sen lainsäädäntöelimet ovat saaneet aikaan, vaan siitä, onko kansa
kyennyt kehittämään kylliksi voimakkaan vapauden- ja oikeudentunnon,
sillä kaiken oikeuden alku ja voimanlähde
on yhteiskunnassa itsessään.
Kansan luonne, tavat ja oikeuskäsitys
ovat tässä määrääviä tekijöitä.

Ruotsissa ja Suomessa on talonpoika
aina ollut vapaa eikä se ole isiltä perityn vapautensa loukkausta tai uhkaa
missään muodossa sietänyt. Muistak a a m m e vain miten Taalainmaan talonpojat nousivat Engelbrekt Engelbrektinpojan johdolla v. 1434 tanskalaisten
sortoa vastaan sekä miten
Kustaa Vaasa sai Taalainmaan sekä
muun Ruotsi-Suomen talonpoikaisväestön tuen vapauttaessaan valtakunnan Tanskan alamaisuudesta ja sen
kuninkaan Kristian II:sen hirmuvallasta. Talonpoika sai ottaa Ruotsissa
ja Suomessa osaa kuninkaan vaaliin,
lainsäädäntöön, vieläpä tuomiovallan
käyttöönkin. Talonpoikien kuninkaissa käynnit antoivat heille myös oikeuden tuoda esiin maakunnan tarpeita ja huolia. Että maata puhdistava vyöry
kommunismin lakaisemiseksi alkoi Suomessakin juuri talonpoikien keskuudessa, on sen vuoksi
hyvin ymmärrettävää. Kun maan vapautta uhataan, uskontoa pilkataan ja
kansan elinehtoja loukataan, silloin
on talonpoika valmis käymään tekoihin, jotka asettavat valtion ja yhteiskunnan vastaiselle toiminnalle kestävän sulun.
Tässä valossa on katsottava Lapualla alkanutta talonpoikaisliikettä. Se
on mitä suurimmassa määrässä valtion yhtenäisyyttä ja eheyttä tukeva
liike, vaikkakin se syistä, joihin jo
edellä on viitattu, ei isänmaallisiin
päämääriin pyrkiessään ole voinut aina
tarkasti noudattaa lain kirjaimellista
muotoa.
Mutta sen päämäärä on tinkimätön:
R i k o l l i n e n , v a p a u t t a m m e uhkaava
k o m m u n i s m i on kaikissa
ilmenemismuodoissaan Suomesta hävitettävä!
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telu päättyikin tappioon, saattoi se
vallanpitäjät huomaamaan kuinka vaarallista on yliolkaisesti suhtautua kansan oikeuksiin ja toivomuksiin; seuraavat vallanpitäjät varoivatkin uusimasta Flemingin erehdyksiä.
Tällä taistelulla oli enemmänkin
kantavuutta. Se synnytti lujan puolustus- ja taistelutahdon uskon ja oikeuksien puolesta.
Kun Kustaa II
Aadolf
kutsui valtakuntansa miehiä
taisteluun Skandinavian ja Suomenkin vapautta uhkaavaa katolista vyöryä vastaan 30-vuotisessa sodassa, seurasivat nämä
empimättä kuningastaan. Historioitsija ei liene niinkään
väärässä sanoessaan: „Se verinen aalto, joka vyörytti paavilaisuuden takaperin Reinin ja Tonavan rannoille,
oli väreenä alkanut P o h j a n m a a n nevoilla ja Rautalammin jylhillä vesillä".
Maantieteellisen
asemansa vuoksi
on m a a m m e joutunut olemaan vuosisatojen aikana lännen rajavartija itää
vastaan. T ä m ä n vuoksi se on tullut
tuntemaan monin verroin paremmin
kuin suojatummassa asemassa olevat
maat, mikä vaara sitä on jatkuvasti
idästä uhkaamassa. Ison vihan onneton aika 1700-luvun alussa, jonka
muisto on
säilynyt
pöyristyttävinä
kertomuksina kansan suussa nykypäi-

Maantieteellisen
asemansa, ympäröivien olosuhteiden vuoksi, ei kansamme ole saanut mitään ilmaiseksi
tai edes helpolla työllä. Koko historiamme on kertomusta sitkeästä,
hellittämättömästä kamppailusta karua maata, luonnon esteitä, vilua,
nälkää ja köyhyyttä vastaan. Kaikki saavutukset ovat kalliisti ostettuja ja siksi arvokkaampia kuin mitä
ne muuten olisivat. Sen vuoksi niistä ei
olla myöskään valmiit luopumaan, ei
edes niitä toisten kanssa jakamaan.
Pieninkin yritys tähän suuntaan synnyttää yleisen vastustuksen, puolustustahdon henkeen ja vereen saakka.
Näin on laita, olipa kysymys mistä
hyvänsä omaan työhömme, esi-isiemme perintöön tai saavutettuihin laillisiin oikeuksiimme kuuluvasta. Kun
esim. 1600-luvun lopulla puolalaissyntyinen kuningas Sigismund koetti puoliksi väkivaltaisin
keinoin kääntää
kansan takaisin sen jo hylkäämään
katoliseen uskoon ja hänen käskynhaltijansa Suomessa, Klaus Fleming,
harjoitti talonpoikia kohtaan häikäilemätöntä, laitonta mielivaltaa, ei kansa
siihen alistunut, vaan nousi aseelliseen vastarintaan, joka taistelu siinä
käytettyjen aseiden takia on saanut
nuijasodan nimen. Vaikka tämä tais-
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viin saakka, on tässä suhteessa vieläkin varottavana esimerkkinä. Olihan
m a a m m e silloin venäläisten melkein
autioksi hävittämää erämaata, jonka
asukkaista suuri osa oli surmattu tai
viety sotavangeiksi ja orjiksi Venäjälle, jälelle jääneiden piileksiessä kuin
turvattomat metsän eläimet synkkiin
saloihin kyhäämissään
piilopirteissä.
T ä m ä n a j a n kamalat kokemukset ovat
juurruttaneet kansaamme tietoisuuden,
että itäinen naapuri on perivihollisemme, jonka suhteen täytyy olla alinomaan varuillaan, jos mieli säilyttää
kansallisen olemassaolon.
Kansamme elpyi ison vihan hävitysten jälkeen suhteellisen nopeasti. Se
oli siksi elinvoimainen, etteivät monien sotien kovat ajat kyenneet sen
elintarmoa lannistamaan. Venäjän yhteyteen jouduttuaan oli siltä monessa
suhteessa katkaistu itsenäisen kulttuurin
kehittämismahdollisuudet. Mutta
sen henkinen elämä kehittyi ja versoi voimakkaasti niissä rajoissa, missä se oli mahdollista. Muistakaamme vain millainen henkiseen elämään
syvästi vaikuttava kansanliike oli Pohjanmaalta ja Pohjois-Savosta alkanut,
yli maan levinnyt herännäisyys, joka
antoi kansalle voimaa ei ainoastaan
luomaan kansallisen henkisen ja aineellisen kulttuurin, vaan myös puolustamaan sitä tarpeen vaatiessa. Kansamme kehittyi isiensä uskoa kunnioittavaksi ja hallitsijavaloin vahvistettujen
perustuslakiensa suomaa asemaansa tiukasti puolustavaksi kansaksi. N ä m ä ominaisuudet olivatkin sittemmin tarpeen, sillä kansaamme idästä uhkaava vaara ei ollut suinkaan
vähentynyt, vaikka se olikin muuttanut muotoaan, eikä sen olemassaoloa
joka aika huomattu.
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Se, että m a a m m e sai elää viime
vuosisadalla eräitä sellaisia vuosikymmeniä, jolloin sillä ei ollut keisarikunnan taholta erikoista uhkaa, lienee selitettävä mieluumminkin historian onnelliseksi,
poikkeukselliseksi
sattumaksi.
Venäjällä oli muutamia
sellaisia
hallitsijoita, jotka halusivat
toteuttaa tässä puoleksi aasialaisessa
valtakunnassa
(nyt bolshevikihirmuvallan aikana on Venäjä muuttunut,
kokonaan aasialaiseksi) jossain määrin
länsimaisia
hallitusperiaatteita.
Mutta tästäkään ei kansallemme ollut pitkäaikaista iloa. Kiihkokansallinen ja panslavistinen ajatus Venäjällä
sai yliotteen hallituksessa; sen
edessä
olivat
tsaaritkin
voimattomia.
Vastoin hallitsijavakuutustaan
täytyi heidän vahvistaa keisarikunnassa suurempaa tai pienempää autonomiaa tai erikoisoikeuksia nauttivien pienten kansojen sortoa ja oikeuksien loukkaamista edistäviä lakeja ja
asetuksia. Ensimmäinen tällainen Suomeen kohdistuva oli n.s. helmikuun
manifesti v. 1899. Tätä seurasi sitten
lyhemmin tai pidemmin väliajoin sarja samanlaisia toimenpiteitä, pysähtyen
hetkeksi v. 1905 suurlakon vaikutuksesta, mutta jatkuen sitten taas entistään uhkaavampina.
Kansamme isänmaallisen väestön
suhtautuminen näihin toimenpiteisiin
oli itsestään selvä. Kun vapaus ja
kansallinen olemassaolo oli aikaisemmin saatu suojelluksi ja säilytetyksi,
ei niitä nytkään voitu viholliselle luovuttaa. Aluksi koetettiin hoitaa puolustautumistaistelua laillisin keinoin, passiivisen vastarinnan tietä. Mutta kun
yli puolimiljoonaa allekirjoitusta käsittävä suuri kansalaisadressi, kuuluisa
laillisuustaistelu ja ulkomaisten oikeus-

oppineiden y.m. vaikutus- ja arvovaltaisten henkilöiden vetoomukset tsaariin eivät auttaneet, heräsi väkisinkin
rohkeimmissa, kaukonäköisemmissä ja
kansojen historiaa tarkemmin tutkineissa henkilöissä aktiivisen vastarinnan ajatus. Alettiin käsittää,
ettei
Suomenkaan kansalla ole muuta tietä vapauteen ja itsenäisyyteen kuin
avoin aseellisen taistelun tie. T ä m ä n
suunnan ensimäinen ilmaus oli Voimaliitto. Maailmansodan kestäessä se
johti jääkäriliikkeeseen, jolla oli ratkaiseva osuus vapaustaistelumme onnelliseen päätökseen.
Itsenäisyytemme oli siis verellä os-

tettava. Jokainen neliökilometri tätä
maata on isänmaan ja kotien puolesta
kaatuneiden
uhriverellä
pyhitetty.
Uskontomme, lakimme, henkiset ja
kulturelliset arvomme ovat sitkeällä
työllä ja
taistelulla säilytetty. Niitä
ei voida enää saattaa uhan alaisiksi.
Jokainen vaaranuhka synnyttää levottomuutta,
nostattaen puolustusliikkeen
joko vallanpitäjien johdolla,
tai, jos nämä eivät huomaa ajoissa
vaaraa tai annettua hälyytysmerkkiä,
ryhtyen niiden johdosta tarpeellisiin
toimenpiteisiin,
itsestään
heräävänä
kansanliikkeenä. Niinkuin taas näinä
päivinä on tapahtunut.
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LEVENEMINEN

MAASSAMME.

tien
keskuskomitean hyväksi. Kun
sitten
bolshevikien
vallankaappaus
marraskuussa 1917 onnistui, ryhtyivät
punakaartit Venäjältä saamansa kehoituksen
mukaisesti toimenpiteisiin
kaiken vallan täälläkin käsiinsä ottamiseksi. Vain maasta kuin taikasauvalla loihditun valkoisen talonpoikaisarmeijan voitokas vapaustaistelu esti
näiden suunnitelmien lopullista onnistumista ja pelasti m a a m m e joutumasta
uudelleen Venäjän valtakunnan osaksi.
Suomen punakapina oli alusta loppuun saakka
Venäjältä järjestetty
ja johdettu. Bolshevikihallitus oli perinyt
muuttumattomana
myöskin
tsaarinaikaisen imperialismin ja panslavismin, eikä jaksanut sulattaa Suomen enempää kuin muittenkaan n.s.
reunavaltioitten
itsenäistymistä, vaan
ryhtyi näissä maissa kommunistisen
kiihoitustyön
kautta valmistelemaan
kommunistisia
vallankaappauksia ja
niiden sitten liittämistä jälleen Venäjän Federatiivisen Neuvostotasavallan
osavaltioiksi. Näitä tarkoitusperiä ei
yritettykään edes naamioida. Trotski
lausui, ettei ole lainkaan todistettu onko suomalaisilla todellista halua itsenäisyyteen. Lenin oli vielä suorapuheisempi
sanoessaan:
„Me haluamme

Nykyaikaisen, s. o. jos tahdomme
sanoa oppi-isänsä Karl Marxin mukaan, marxilaisen kommunismin syntymäaikana
Venäjällä
voitanee pitää
maailmansodan edellisiä vuosia.
Silloin Venäjällä Lenin, Trotski y.m.
bolshevikijohtajat alkoivat levittää oppejaan armeijaan ja sodan aikoina
rintamantakaisiin
työläisjoukkoihin.
Samoihin aikoihin nämä opit levisivät
edelleen Suomenkin työväestön keskuuteen täällä majailevan venäläisen
sotaväen ja bolshevikijohtajien kanssa läheisessä
kosketuksessa olevien
sos.
demokraattisen
puolueen vasemmiston
johtajien välityksellä ja
kautta.
Marxilaisuuteen itsensä sokeaksi tuijottaneet
työläisjoukot imivät kommunistiset opit itseensä niitä sen enempää arvostelematta ja niiden käyttöarvoa laskematta. Venäläiseen malliin
otettiin täälläkin järjestää tori- ja
mielenosoituskokouksia,
ryöstöjä ja
lakkoja. Samalla alettiin perustaa punakaarteja
m u k a järjestystä ylläpitämään, mutta todellisuudessa työläisvallankaappausta varten. Yhteyksiä venäläisiin vallanpitäjiin lujitettiin. Sos.
dem. puoluetoimikunta
syrjäytettiin
työväen johdosta työja sotamiesneuvostojen ja myöhemmin punakaar-
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Suomen takaisin valloittamista". Eikä
tätä valloituspyrkimystä ole vieläkään haudattu. Punakapinan epäonnistuminen siirsi vain sen seuraavan
toteuttamisyrityshetken tulevaan aikaan.
Paitsi natsionalismia ja punaista
imperialismia,
pakoittaa
NeuvostoVenäjän vallanpitäjiä alueensa laajentamispyrkimyksiin monet muutkin tekijät. Maailmansodan, vallankumousten ja mielettömien kommunisoimiskokeilujen pyörteissä on entiset rikkaudet kulutetut, talouselämä saatettu rappiolle ja
luonnonrikkauksien
käytäntöön ottamiseen tarvittava sivistyneistö tuhottu. Ryöstöviljelyskään
ei pitemmän päälle jaksa täyttää pääomanvajausta. Ainoana pelastuksena
olisi
vauraiden,
tuotantokykyisten
maiden
ryöstettäväksi
saaminen.
Maailman kommunisoimista tarvitaan
senkin tähden, ettei Neuvosto-Venäjää ympäröivät, hyvinvoiva porvarillisessa hallinnossa olevat maat houkuttelisi ryysyköyhälistöksi joutuneita
neuvostoalamaisia
pyrkimään takaisin porvarilliseen valtioon heittämällä
kommunistiset valtiaat ja heidän rasittavan ikeensä harhoiltaan. E r ä ä n ä tekijänä voi olla myöskin juutalaiskomissarioiden kristinuskon viha, kristikunnan tuhoamispyrkimys juutalaisen
maailmanvallan ja herruuden hyväksi.
Kapinan jälkeen
Venäjälle paenneet
kapinoitsijat joutuivat entistä
enemmän
isännistään
riippuviksi.
Johtajista muodostettiin uuden suomalaisen kommunistipuolueen Moskovassa asuva keskusjohto, jonka tehtäväksi
jäi kominternin ja tshekan alaisena
järjestää
kominternin
noudattaman
kaavan mukainen aluksi maanalainen
kommunistipuolue
Suomeen
sekä
11

myöhemmin keksiä ja järjestää sille
myös
julkiset
toimintamuodot ja
osanottomahdollisuus maan
lainsäädäntötyöhön.
Rivimiehistö asetettiin
tähän työhön käytettäväksi organisaattoreina, etappimiehiä tai, mikäli
mahdollisuuksia ilmeni, Suomeen salateitä siirtyneinä ja sinne jääneinä
paikallisina johtohenkilöinä.
Luullen vapaussodan antaneen lopullisen
kuoliniskun kommunismille
Suomessa, eivät hallitukset kiinnittäneet tarpeellista huomiota kommunistipuolueen uusiin järjestö- ja työmuotoihin, eivätkä ryhtyneet heti tarpeellisella ankaruudella sitä vastustamaan.
Tästä johtui, että kommunistipuolueen sekä maanalainen että myöhempi
julkinen organisatio saattoi nopeasti
ja estämättä tapahtua. Kun sen uudet muodot olivat suurelle yleisöllekin tuntemattomia, ei kansankaan taholta voitu reageerata sitä vastaan,
jopa monasti ymmärtämättömyydessä
asetuttiin sitä puolustamaan ja e h k ä
avustamaankin.
Käsittääksemme
kommunistipropagandan monisäikeisen verkon, täytyy
meidän
luoda ensin silmäys K o l m a n n e n (kommunistisen)
Intern a t s i o n a l e n eli K o m i n t e r n i n
järjestelyyn. (Taul.1.) Se on jakautunut alainternatsionaaleihin, joilla kullakin on oma tarkoin määritelty erikoisalansa.
Nuoriso-internation a l e värvää j a valmistaa punaisia
rintamataistelijoita,
tulevien
punakaartien miehistöä,
n.s.
punaisten
pioneerien kautta. N a i s t e n i n t e r n a t s i o n a l e valmistaa
naisia sopivaksi kommunistiseen propaganda-,
järjestö- y. m. työhön. V. O. K. S. eli
yhdistys
sivistyssuhteita varten
ul-

Taulukko I.
Kommunistisen

III internationalen eli Kominternin järjestely.
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