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Aatteen hehku  
 

Väittävät, ettei vapunvietossa ole enää samanlaista aatetta kuin oli ennen.  

  Höpsistä. Tämänvuotinenkin vappu osoitti että aate roihuaa entistäkin vahvempana. Edistyksen 

vastaisten voimien ja imperialistien keppurointi veisaa viimeisiä virsiään ja internationalismi kaikuu 

raivokkaampana kuin koskaan. 

   Verrataanpa vähän takavuosiiin. Kuka olisi esimerkiksi kylmän sodan kuumimpina vuosina 

osannut kuvitella, että Suomesta tulee aseriisunnan johtava valtakunta. Nyt on kuitenkin niin 

käynyt, kun juuri vapun alla rauhantahtoiset voimat onnistuivat kuin onnistuivatkin riisumaan 

aseista ja sotaväestä kaksi kokonaista varuskuntaa, Vaasan ja Oulun.  

   Työläisten ja intelligentsijan peräänantamattomat edustajat Outi Siimeksen ja Tuija Pohjolan 

johdolla jopa joutuivat epäitsekkäästi olemaan kokonaisen päivän täysin pihalla, ennen kuin 

militarismin epätoivoinen hyökkäys onnistuttiin kukistamaan ja sen viimeiset tukikohdat, 

varuskunnat, pyyhkäisemään poies maailmankartalta. 

   Entä näkyykö maassa enää merkkiäkään neuvostovastaisuudesta, josta itse presidentin piti tuon 

tuostakin varoittaa vielä viime vuosikymmenellä? Eipä näy: Neuvostoliittoa ei vastusta enää 

kukaan. 

   Sen sijaan pieni maamme on viimeinkin toden teolla kansainvälistymässä, ja jopa etenee 

ensimmäisten joukossa tietoisena etujoukkona kohden Emua, joka liittää yhteen paitsi kaikkien 

maiden köyhälistöt, myös rikkaistot.  

   Läntisen hapatuksen iljettävimmistä piirteistä, kuten rämpytysmusiikin riekkujaisista euroviisuista 

Suomi on onnistunut irtautumaan lähes kokonaan.   

   Myös kotimaassa edistyksellisten voimien solidaarinen yhteistyö on puhjennut kauneimpaan 

kukkaansa hallituksessa, jossa entinen äärioikeisto on saatu kesytetyksi vasemmistolaisen 

pääministerin johtamaan kabinettiin, rinta rinnan usean sortin sosialistien kanssa, astumaan yhtä 

jalkaa kuin veljet keskenään irti nationalistisen kapitalismin ummehtuneimmasta 

ilmenemismuodosta, Suomen markasta. Tämän joukkovoiman ansiosta jo satojatuhansia ihmisiä on 

onnistuttu vapauttamaan työn orjuudesta ja sorron yöstä.  

   Niin ikään hyvän valtiomme osuus yhteiskuntaelämän hoidossa on saatu nousemaan maailman 

huippuluokkaan, sillä missään ei onnistuta keräämään yhtä paljon yhteisiä verovaroja kuin 

Suomessa.  

   Ja mikä vielä parempaa: kapitalismin pääpesäkkeet, pankit, ovat käytännössä jo suureksi osaksi 

yhteiskunnan hallussa. Samoin on käynyt monille muillekin rahavallan ilmentymille, jopa niin että 

Suomessa lienee enemmän kuin missään muualla meidän kaikkien yhteisessä omistuksessa golf-

kenttiä, laskettelurinteitä, matkailukeskuksia ja muuta pääomaa.  

   Sanalla sanoen: jos aatteen hehku väliin tuntuu hieman hiipuvan, se johtuu vain siitä, että melkein 

kaikki tavoitteet on jo saavutettu.  
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