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III 

 

”Salus publica suprema lex” / ”Yhteinen hyvä olkoon korkein laki” 

 

Kaikki ihanteelliset valtiomuodot ovat utopioita. Valtiota ei voi rakentaa puhtaan teoreettisesti, vaan 

sen tulee kasvaa, kypsyä samoin kuin yksittäisen ihmisenkin. Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että 

jokainen kulttuuri on alkujaan sisältänyt valtion esimuodon: Perhe on ollut olemassa yhtä kauan 

kuin ihmisetkin, ja tämän alkuaikojen yhteiselon pohjalta on järjellä siunattu ihminen luonut 

valtion, jonka perustana tulee olla oikeudenmukaisuus ja ylimpänä lakina yhteinen hyvä. Valtion 

tulee vastata jumalallista järjestystä, ja kaikista utopioista ylin, Jumalan valtio, civitas Dei, on se 

esikuva, jota valtion lopulta on lähestyminen. Emme halua tässä nyt arvioida eri valtiomuotoja, 

demokratiaa, perustuslaillista monarkiaa, kuningaskuntaa tai muita. Vain yhden asian haluamme 

yksiselitteisesti ja selkeästi nostaa esiin: jok´ikisellä ihmisellä on oikeus kelvolliseen ja 

oikeudenmukaiseen valtioon, joka takaa niin yksilön vapauden kuin kansakunnan hyvinvoinninkin. 

Sillä Jumalan tahto on, että ihminen vapaana ja riippumattomana, yhteiselossa ja 

myötävaikutuksessa valtiollisen yhteisön kanssa, pyrkii saavuttamaan luonnollisen päämääränsä, 

maanpäällisen onnen itsenäisenä ja omasta aloitteestaan.  

 

Nykyinen ”valtiomme” on kuitenkin Pahan diktatuuri. ”Sen olemme tienneet jo pitkään”, kuulen 

Sinun toteavan, ”ei ole mitään tarvetta huomauttaa siitä taas kerran.” No, siinä tapauksessa kysyn 

sinulta, että jos kerran tiedät sen, mikset sitten tee jotakin? Miksi te siedätte sitä, että nuo 

vallanpitäjät vähä vähältä, niin piilossa kuin avoimestikin, riistävät teiltä pala palalta oikeutenne, 

kunnes jonain päivänä jäljellä ei ole mitään, ei kerrassaan mitään muuta kuin mekaanistunut, 

roistojen ja juomarien ohjailema valtiokoneisto? Onko henkenne jo niin alistettu raiskattavaksi, että 

olette unohtaneet, ettei tämän järjestelmän syrjäyttäminen ole ainoastaan oikeutenne vaan m o r a a l 

i n e n  v e l v o l l i s u u t e n n e ? Jos ihminen ei enää kykene kokoamaan voimiaan vaatiakseen 

oikeuksiaan, silloin hänen on vääjäämättä tuhouduttava. Meille olisi oikein, että leviäisimme ympäri 

maailmaa kuin tomu tuulessa, jollemme tällä yhdennellätoista hetkellä nousisi taistoon ja 

viimeinkin keräisi sitä rohkeutta, joka meiltä tähän saakka on uupunut. Älkää pukeko heikkouttanne 

viisauden kaapuun. Sillä jokaisena päivänä, jonka vielä hukkaatte empimiseen, jona ette vastusta 

tätä irtipäässyttä helvettiä, syyllisyytenne kasvaa parabolisesti, suuremmaksi ja suuremmaksi. 

 



Monet, ehkä jopa useimmat näiden lehtisten lukijoista eivät ole selvillä siitä, miten heidän tulisi 

harjoittaa vastarintaa. He eivät näe siihen mitään mahdollisuutta. Haluamme pyrkiä osoittamaan 

heille, että jokaisen on mahdollista osallistua tämän järjestelmän kaatamiseen. Individualistisella 

vastarinnalla, toimimalla kuin katkeroituneet erakot, ei ole mahdollista muokata maaperää 

otolliseksi tämän ”hallituksen” kukistamiselle, saati vallankumouksen aikaansaamiselle 

mahdollisimman pian. Tämä onnistuu ainoastaan monien asiastaan vakuuttuneiden, toimintaan 

valmiiden ihmisten yhteistyöllä, ihmisten, jotka ovat yhtä mieltä siitä, millä keinoin he voivat 

saavuttaa päämääränsä. Keinoja ei tosin ole monia, käytössämme on vain yksi ja ainoa –   

p a s s i i v i n e n  v a s t a r i n t a .  

 

Passiivisen vastarinnan tarkoitus ja päämäärä on saada kansallissosialismi kaatumaan, eikä tässä 

taistelussa pidä kaihtaa mitään keinoja eikä mitään tekoja, olivatpa ne luonteeltaan millaisia 

tahansa. Kansallissosialismin kimppuun pitää käydä tarttuen  k a i k k i i n  sen heikkoihin kohtiin. 

Tälle valtion irvikuvalle on saatava loppu mahdollisimman pian – fasistisen Saksan voitto tässä 

sodassa johtaisi arvaamattomiin, hirvittäviin seurauksiin. Kenenkään saksalaisen päällimmäisenä 

huolenaiheena ei saisi olla bolsevismin nujertaminen armeijan avulla vaan kansallissosialistien 

tuhoaminen. Tämän täytyy ehdottomasti olla ensiarvoisen tärkeää. Seuraavissa lentolehtisissämme 

tulemme osoittamaan teille tämän jälkimmäisen vaatimuksen erityisen välttämättömyyden.  

 

Nyt on jokaisen vannoutuneen kansallissosialismin vastustajan esitettävä itselleen seuraava 

kysymys: Miten voi tehokkaimmin taistella nykyistä ”valtiota” vastaan, miten voi antaa sille 

kuolettavimman iskun? Passiivisella vastarinnalla – ilman epäilyksen häivää! On selvää, ettemme 

voi antaa oikean menettelyn ohjeita jokaiselle erikseen. Voimme vain näyttää suuntaa, toteutustapa 

pitää jokaisen löytää itse.  

 

S a b o t a a s i a  asevarustelun ja sodan kannalta tärkeissä tehdaslaitoksissa, sabotaasia kaikissa 

kokouksissa, puhetilaisuuksissa, juhlallisuuksissa ja organisaatioissa, joiden takana on 

kansallissosialistinen puolue. Sotakoneiston kitkattoman toiminnan estämistä (tuon koneiston, joka 

tekee työtä ainoastaan sellaisen sodan vuoksi, joka pyrkii y k s i n o m a a n varmistamaan 

kansallissosialistisen puolueen ja sen diktatuurin pelastumisen ja säilymisen). S a b o t a a s i a 

kaikessa sellaisessa tieteen ja hengen toiminnassa, joka edistää nykyisen sodan jatkumista – olipa 

kyse sitten yliopistoista, korkeakouluista, laboratorioista, tutkimuslaitoksista tai 

insinööritoimistoista. S a b o t a a s i a kaikissa kulttuuritilaisuuksissa, jotka voisivat lisätä fasistien 

”arvostusta” kansan silmissä. S a b o t a a s i a kaikilla kuvataiteiden aloilla, jotka 



vähäisimmässäkin määrin ovat yhteydessä kansallissosialismiin ja palvelevat sitä. S a b o t a a s i a 

kaikissa kirjallisissa julkaisuissa, kaikissa sanomalehdissä, jotka ovat ”hallituksen” palveluksessa, 

jotka taistelevat sen ajatusten ja ruskean valheen levittämisen puolesta. Älkää uhratko penniäkään 

katukeräyksiin (edes silloin, kun ne on verhottu hyvään tarkoitukseen). Tämä on nimittäin pelkkää 

silmänlumetta. Tosiasiassa tuotto ei mene Punaisen Ristin tai hädänalaisten hyväksi. Hallitus ei tätä 

rahaa tarvitse, se ei ole näistä keräyksistä taloudellisesti riippuvainen – painokoneethan käyvät 

lakkaamatta ja painavat paperirahaa miten paljon tahansa. Kansa sen sijaan on pidettävä jatkuvassa 

jännityksessä, suitsista ei saa hellittää hetkeksikään! Älkää antako mitään metalli-, tekstiili- tai 

muihinkaan keräyksiin. Pyrkikää vakuuttamaan kaikki tuttavanne yhteiskunnan alemmistakin 

kansankerroksista tämän sodan jatkamisen mielettömyydestä ja toivottomuudesta, 

kansallissosialismin aiheuttamasta henkisestä ja taloudellisesta orjuutuksesta sekä meneillään 

olevasta moraalisten ja uskonnollisten arvojen tuhoamisesta ja koettakaa saada heidät mukaan  

p a s s i i v i s e e n   v a s t a r i n t a a n !  

 

Aristoteles*, ”Politiikka”: ”Tyranni pyrkii myös olemaan selvillä kaikesta, mitä alamaiset puhuvat 

ja tekevät. Siksi heillä on vakoojia… Yksi keino on lietsoa riitaa ja yllyttää ystävät ystäviä, kansa 

ylimyksiä ja rikkaat toisiaan vastaan. Tyranniuteen kuuluvaa on myös alamaisten köyhdyttäminen, 

jotta he eivät pysyisi varuillaan ja heidän aikansa kuluisi päivittäisestä toimeentulosta 

huolehtimiseen, eikä sitä jäisi salajuonien punomiseen… Yksi keino on verojen lisääminen, kuten 

meneteltiin Syrakusassa. Dionysioksen aikana kansalaisten oli luovutettava viidessä vuodessa koko 

omaisuutensa valtiolle. Tyranni käy myös mielellään sotia…”  

 

Monistakaa ja jakakaa eteenpäin!  

 

	  

*	  Suom.	  huom.	  
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