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Johdanto 

 

Yhdysvalloista 1929 alkunsa saanut taloudellinen lama oli iskenyt 1930-luvun 

alussa Euroopan maista pahiten Saksaan. Sen talous oli perustunut pitkälti 

Yhdysvalloista tuleviin sijoituksiin, jotka laman myötä loppuivat. Inflaation ja 

työttömyyden voimakas kasvu vaikeuttivat entisestään Saksan tilannetta. Hallitus 

pahensi vielä inflaatiota omalla sotakorvauksien lopettamiseen tähtäävällä 

politiikallaan. Lisäksi Saksan yhteiskunnallinen tilanne oli hyvin vaikea, sillä 

vaikka maassa vallitsi demokratia, oli valtiopäivillä käytännössä vähän valtaa maan 

asioista päätettäessä. Todellista valtaa piti käsissään presidentin ympärille 

kerääntynyt pieni määrä poliitikkoja.
1
   

 

Työssäni tutkin, minkälaisia vaihtoehtoja esitettiin Saksan valtiopäivien 

täysistunnoissa syksyn 1932 yhteiskunnallisen kriisin ratkaisemiseksi. Saksan 

valtiopäivien puheenvuoroista ei ole tehty aiempaa kattavaa tutkimusta tästä 

näkökulmasta eikä tällä aikarajauksella, joten tästä syystä tutkimukseni käy tämän 

tutkimusaineiston avaamisesta. Valitsin tutkimukseni aikarajaukseksi syksyn 1932, 

koska kyseisen ajan asiakirjoissa näkyi vahvasti nousevan kansallissosialismin 

vaikutus. Kaksi suurta oppositiopuoluetta, kommunistit ja sosiaalidemokraatit, 

olivat kuitenkin vielä vahvasti mukana keskustelussa valtiopäivillä.
2
 Kiinnostukseni 

Hitlerin valtaannousua edeltävään Saksan historiaan toimi motivointina työhöni. 

Tutkimukseni yksi tavoite on lisätä ymmärrystä siitä, miksi Hitler pääsi nousemaan 

valtaan Saksassa, vaikka se ei olekaan tutkimuksessani sinänsä pohdittava kysymys.    

 

Tutkimustilanne 

 

Valtiopäivistä yhteiskunnallisen kriisin vaikuttajana vuonna 1932 ei ole 

aikaisemmin tehty tutkimusta. Saksan kirjastoista löytyy tutkimuksia, joissa 

valtiopäiväasiakirjoja on käytetty osana tutkimusta.  Sen sijaan Weimarin 

tasavallan kaatumiseen ja Hitlerin valtaannousuun liittyvistä poliittisista ja 

yhteiskunnallisista asioista on tehty paljon tutkimuksia. Tähänastinen tutkimus 

liittyen Adolf Hitlerin ajatusmaailmaan ennen vuotta 1933 on suurilta osin 

                                                 
1
  Orlow 1991, 173–174, 178–179.   

2
  Ks. Liite 1.  
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pohjannut hänen vuonna 1923 kirjoittamaansa Mein kampf- teokseen. 

 

                                       Tärkein teos oman tutkimukseni kannalta oli WILLIAM BRUSTEININ teos The 

logic of the evil The social origins of the Nazi party 1925- 1933, joka sisälsi 

tutkimieni puolueiden tavoitteet pääpiirteissään, vaikka teoksen pääasiallinen 

tehtävä olikin kertoa siitä, mikä sai eri saksalaiset kansanryhmät kannattamaan 

kansallissosialistista puoluetta. Tätä tutkimusta olen käyttänyt työssäni lähinnä 

tutkimuskirjallisuutena kaikkien tutkimieni puolueiden ohjelmiin liittyen.  

 

WILLIAM SMALLDONEN artikkeli Reconsidering the German Catastrophe of 

1933 käsitteli kaikkien tutkimieni puolueiden poliittisia ja yhteiskunnallisia 

näkemyksiä vuoden 1933 poliittisen kriisin ratkaisuun liittyen. Pääpaino 

artikkelissa oli kuitenkin sosiaalidemokraattisella puolueella, jonka näkemyksiä 

artikkeli pyrki eniten nostamaan esiin.    

 

RICHARD CROCHERIN artikkeli Shifting sand: Changing interpretations of the 

German Communism keskittyi lähinnä pohtimaan Saksan kommunistisen ja 

sosiaalidemokraattisen puolueen suhteita toisiinsa ja kommunistiseen 

internationaaliin.  Artikkeli oli tutkimukseni kannalta hyödyllinen, koska se 

käsitteli jonkin verran myös Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen ja Saksan 

kommunistisen puolueen poliittisia näkemyksiä tutkimallani ajanjaksolla. 

Artikkeli lisäksi käsitteli Neuvostoliiton ja Saksan kommunistien välistä suhdetta, 

joka nousi myös omassa tutkimuksessani tärkeänä asiana esiin.  

 

Saksan kommunistista puoluetta Weimarin tasavallan aikana on tutkinut OSSIP K 

FLECHTHEIM teoksessaan Die KPD in der Weimarer Rebublic. Kyseinen 

tutkimus sisälsi paljon Neuvostoliiton ja Saksan kommunistisen puolueen välistä 

suhdetta pohtivaa ja esittävää aineistoa. Käytän teosta pohtiessani Neuvostoliiton 

ja Saksan kommunistista puoluetta välistä suhdetta. 

 

STANLEY G. PAYNEN tutkimuksen Fascism: comparison and definition 

pyrkimyksenä on esitellä sitä mitä fasismi on ja sen jälkeen nostaa esiin fasistisia 

liikkeitä Euroopassa ja sen ulkopuolella. Käytän tutkimusta työssäni lähinnä 

tukena kansallissosialistien näkemysten tutkimisessa. Tähän tarkoitukseen käytän 
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myös MARTIN BROSZATIN tutkimusta Hitlers Staat, joka käsittelee lähinnä 

kolmannen valtakunnan tapahtumahistoriaa Saksassa, mutta myös 

kansallissosialistien alkuaikoihin liittyviä asioita ja puolueen kannatusta.  

 

Metodologisista teoksista mainitsisin vielä CHAI’M PERELLMANNIN teoksen 

Retoriikan valtakunta, joka oli teoriapohjaltaan varsin filosofinen, mutta teos 

esitteli myös varsin kattavasti käytännöllisiä retoriikan tehokeinoja. Tämän lisäksi 

tutkimukseni teoriapohjana olen käyttänyt J.A.C. BROWNIN tutkimusta 

Techniques of persuasion: from propaganda to brainwashing. Tutkimus esitteli 

monia propagandan tekemiseen liittyviä käytännöllisiä keinoja ja toi esille myös 

propagandan käyttöä erilaisissa historiallisissa tilanteissa. Olen työssäni käyttänyt 

teosta lähinnä selvittääkseni erilaisia propagandapuheenvuorolle keskeisiä 

keinoja.   

 

Tutkimuskysymys 

 

Tärkein tutkimuskysymykseni tässä tutkimuksessa on, minkälaisia puheenvuoroja 

valtiopäivillä esitettiin yhteiskunnallisen kriisin ratkaisemiseen liittyen ja miksi?  

Tutkimuksessani olen kiinnostunut erityisesti puheenvuorojen käyttöön liittyvistä 

retoriikan ja propagandan tehokeinoista, joten tältä pohjalta muodostan 

ensimmäisen alakysymyksen. Miten retoriikan ja propagandan avulla pyrittiin 

vaikuttamaan puolueiden yhteiskunnallisen sanoman mieleen jäämiseen ja miksi?  

 

Aineistoni ja tutkimuskysymykseni valossa syyllistäminen nousi vahvaksi 

teemaksi. Syyllisyys teema liittyi olennaisesti yhteiskunnallisen kriisin ratkaisuun, 

koska puolueet syyllistivät tiettyjä yhteiskunnallisia tahoja siitä, että asiat 

Saksassa eivät toimineet. Tässä yhteydessä keskityn pohtimaan sitä, minkälaisista 

tahoista eri puolueet etsivät syyllisiä ja miksi juuri tietyt puolueet nostivat 

tietynlaiset syylliset esiin? Liitän tutkimuksessani syyllisyys teeman lisäksi 

retoriikan ja propagandan tutkimukseen kysymällä, millaisilla retoriikan ja 

propagandan keinoilla eri puolueet syyllisensä nimesivät ja miksi?  Puolueiden 

vaalijulisteet syksyn 1932 parlamenttivaaleista olivat myös käytössäni. 

Tutkimuksessani pohdin siksi myös sitä, nousevatko vaalijulisteissa tärkeiksi 

katsotut teemat esiin myös valtiopäivillä esitetyissä puheenvuoroissa?  
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Olen jakanut työni pääluvut puolueiden mukaan, niin että luvun sisällä aihe 

jakautuu temaattisesti. Aloitan aiheen käsittelyn kommunistisesta puolueesta, 

koska kommunistisen puolueen ikäpresidentti avasi ensimmäiset käsittelemäni 

valtiopäivät. Seuraavaksi tutkin kansallissosialisteja, koska he käyttävät kolmesta 

tutkimastani puolueesta eniten puheenvuoroja ja kyseisen puolueen 

kansanedustaja toimi valtiopäivien puhemiehenä kummallakin tutkimallani 

kaudella. Viimeisenä käsittelen sosiaalidemokraatteja, jolla oli tutkimillani 

kausilla vähiten näistä kolmesta puolueesta puheenvuoroja. 

 

Tutkimukseeni valitsin puheenvuorot, jotka parhaiten vastasivat tutkimukseni 

kohteena olevaan kysymykseen. Monet aineistoni lopussa olevat puheenvuorot 

olivat kyllä pitkiä, mutta suurimmaksi osaksi sisälsivät pelkkiä numeraalisia 

tietoja siitä, mitä eri ammateissa olevat tienasivat ja kuinka paljon he saivat 

erilaisia tukia. Tällaisten puheenvuorojen ottamista tutkimukseni aineistoksi en 

katsonut kysymykseni kannalta aiheelliseksi. Toki osaa näistäkin puheenvuoroista 

käytin, mutta tutkimuskysymykseni kannalta katsoin mielekkäämmäksi keskittyä 

puheenvuoroihin, jotka käsittelivät Saksan tulevaisuutta eri puolueiden 

näkökulmista. 

 

Ajallinen rajaukseni on elokuun 30. päivästä joulukuun 9. päivään 1932. 

Aikarajaukseni sisällä on yhteensä viisi valtiopäivien täysistuntoa, kaksi erillistä 

vaalikautta, koska valtiopäivät hajotettiin syyskuun 12. päivänä 1932.
3
 

Aikarajaukseni perustuu siihen, että Franz von Papenin
4
 kanslerikausi, joka alkoi 

1. kesäkuuta, oli ensimmäinen presidiaalihallitus
5
 Saksassa. Ensimmäiset 

valtiopäivät kuitenkin pidettiin vasta 30. elokuuta, koska hallituksen kokoonpanon 

selvittäminen oli vaikeaa. Kurt von Schleicherin
6
 hallituksen tilanne oli vielä 

huonompi, koska presidenttikään ei luottanut häneen ja Schleicher joutuikin 

ongelmiin kanslerinpaikkansa suhteen. Lisäksi kansallissosialisteilla oli Papenin 

                                                 
3
     Reichstagprotokolle 1932, 1–2.  

4
     Toimi Saksan kanslerina lyhyen aikaa syksyllä 1932. Kuului saksalaiseen ylhäisöön, oli herraklubin 

jäsen, keskustalainen, suhtautui myönteisesti uuskonservastismiin ja presidentti Hindenburgin hyvä 

ystävä.  Fest 1988, 209–211. 
5
     Hallitus, jonka valta perustui presidentin ja armeijan suosioon.   

6
     Uuskonservatiivi, poliittinen juonittelija, entinen armeijan kenraali, jonka takia hänelle hallitus 

yhteistyö vasemmiston kanssa oli mahdottomuus. Orlow 1991, 184–185. 
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hallituksen aikana ensimmäistä kertaa avainasema parlamentissa, mutta he eivät 

halunneet mukaan hallitukseen, koska presidentti Paul von Hindenbug ei 

suostunut Hitlerin kansleriksi nimittämiseen. Työni päättämistä joulukuun alkuun 

perustelen sillä, että valtiopäivät olivat tauolla tammikuun lopulle 1933 asti. Tänä 

aikana hallitus muodostettiin uudestaan. Tammikuussa 1933 Hitleristä tuli 

valtakunnan kansleri ja Saksasta alettiin muovata kansallissosialistista 

diktatuuria.
7
  

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Tutkimukseni lähteenä toimivat Weimarin tasavallan aikaiset valtiopäiväasiakirjat 

syksyltä 1932. Olen rajannut tutkimukseni käsittelemään vain valtiopäivien 

täysistunnoissa käytyä keskustelua. En siis käsittele asiakirjoissa mukana olevia 

erilaisia muita kirjoituksia, kuten lakiehdotuksia.  

 

Käyttämäni aineisto on  saatavilla Internetissä. Aineistoni löytyy Münchener 

Digitalisierungzentrumin sivuilta. Tämä digitointikeskus on digitoinut vapaasti 

kaikkien saataville osan oman arkistonsa aineistosta. Digitointi liittyy Bayerin 

valtiokirjaston innovaatioprojektiin. Digitointikeskus on erikoistunut Saksan 

historian kannalta merkittävien papereiden ja erilaisten saksalaisten kirjallisten 

tuotosten digitointiin ja pitkäaikaiseen arkistointiin.
8
 Saksan valtiopäivien 

asiakirjat ovat tällä sivustolla kaikkien vapaasti saatavina ja luettavina vuodesta 

1867 vuoteen 1942. Asiakirjat ovat keskustelupöytäkirjoja eli niihin on tarkasti 

kirjoitettu kaikki valtiopäivillä eri aiheista käyty keskustelu. 

 

Kirjallisen lähteen ollessa kysymyksessä ei henkilön puheenvuoron sävystä voida 

päätellä varmasti juuri mitään, koska äänensävyä ei voi tällöin tarkkailla. 

Asiakirjoihin on kuitenkin yksityiskohtaisesti merkitty valtiopäivien keskustelu, 

myös kaikki kansaedustajien huudahdukset ja muut suosionosoitukset. Asiakirjat 

ovat ainoa primäärilähde, jonka avulla voidaan tutkia, mitä valtiopäivillä todella 

tapahtui ja mistä asioista siellä keskusteltiin.  

 

Lähteeni asetti tiettyjä rajoituksia, sillä keskustelu valtiopäivillä paljastui 

                                                 
7
  Saarinen 2006, 925. 

8
  Münchener digitalisierungzetrum www- sivu.  
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käytännössä voimakkaan propagandistiseksi. Tietty asia tuntui kiinnostavan 

puolueiden kansanedustajia vain hetken ja kohta he olivat jo käsittelemässä 

seuraavaa kysymystä. Puheenvuorot venyivät kuitenkin usein varsinkin toisella 

vaalikaudella pitkiksi monologeiksi, vaikka niiden pituutta yritettiin rajoittaa. 

Puheenvuoroissa tuotiin yleensä selkeästi esiin oman puolueen kanta 

keskustelussa olevaan kysymykseen sekä myös muuta oman puolueen kannalta 

tärkeää propagandaviestiä.  Tiettyihin asioihin saatettiin vain viitata yhdessä 

istunnossa ja aiheeseen yleensä palattiin vasta muutaman istunnon kuluttua 

uudestaan. Hajanaisuus oli koko aineiston läpikulkeva ongelma, mutta se toisaalta 

myös antoi mahdollisuuden puolueiden poliittisten näkemysten voimakkaaseen 

esille nostamiseen.   

 

Lähdekriittisenä haasteena tämän aineiston kohdalla voi pohtia yksilön suhdetta 

puolueeseen. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi yksilön alueellinen 

sitoutuneisuus, ammatti, sosiaalinen asema, henkilökohtaiset sitoumukset ja ikä. 

Tässä tutkimuksessa pohdin lähinnä ammattin vaikutusta yksilön suhdetta 

puolueeseen määrittelevänä tekijäni. Yksilön elämän henkilökohtaisista asioista 

muodostuu hänen suhteensa puolueeseen. Tämä muokkaa myös puolueen 

puheenvuoroja ja sitä kautta puolueen näkemyksiä eri asioista. Näin ollen 

puolueen näkemykset eri asioista voivat muuttua puhujasta riippuen.   

 

Vuonna 1923 kansallissosialistisen puolueen johtaja Adolf Hitler yritti 

vallankaappausta Berliinissä esikuvansa italialaisen Mussolinin tavoin. 

Vallankaappausyritys kuitenkin epäonnistui ja Hitler sai viiden vuoden 

vankeusrangaistuksen marraskuussa 1923, mutta hänet vapautettiin hyvän 

käytöksen takia jo kahdeksan kuukauden jälkeen. Vankilassaoloaikanaan Adolf 

Hitler kirjoitti teoksen Taisteluni, jossa hän toi kaikkien nähtäville rotuoppinsa ja 

sosiaalidarvinistisen maailmankatsomuksensa. Tarkoituksenani on käyttää tätä 

teosta kansallissosialistien keskustelun ymmärtämiseen parlamentissa. Lisäksi 

analyysiin liittyen käytössäni on kansallissosialistisen puolueen vuonna 1920 

tehty 25 kohdan puolueohjelma, jossa käydään läpi kyseisen puolueen tahto. 

Lisäksi minulla on käytössäni kommunistisen puolueen ohjelma. 

 

Tässä tutkimuksessa käytän menetelmänäni retoriikan analyysiä ja propagandan 
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tutkimusta. Neuvonta, varoittaminen ja asioiden esittäminen puhujan kannalta 

positiivisesta näkökulmasta katsottuna ovat poliittiselle puheelle tyypillisiä 

tehokeinoja.
9
 Tämän tiedon avulla pohdin sitä, miten tämän kaltainen jako vaikutti 

puheenvuoron luonteeseen ja sanoman esille tuomiseen. Retoriikan menetelmän 

avulla pyrin myös selvittämään sitä, minkälaisia asioita eri puolueet pitivät 

tärkeinä. Tämän voi huomata erityisesti siitä, jos useassa puheenvuorossa saman 

puolueen sisällä toistetaan yhtä asiaa monta kertaa. Lisäksi tiettyjen asioiden ja 

näkemysten kasaaminen puheenvuoroon voi vaikuttaa puheenvuoron tehoon.
10

  

 

Erilaisiin auktoriteetteihin ja puheen yleisöön vetoaminen ovat hyvin keskeisessä 

asemassa poliittisessa retoriikassa.
11

 Auktoriteetteihin vetoamisessa on tärkeää 

oman työni kannalta pohtia sitä, miten eri auktoriteetteihin suhtauduttiin ja 

toisaalta myös sitä millaisia auktoriteetteja eri puolueet Saksaan halusivat. 

Puheenvuorojen yleisönä voidaan pitää yleisesti koko Saksan kansaa, sillä 

parlamentin puheenvuoroja siteerattiin tarkasti seuraavan päivän lehdissä. 

Jokainen puolue pyrki kuitenkin määrittelemään oman erityisyleisönsä hyvinkin 

tarkasti. Poliittisessa propagandapuheessa hyvin usein tulee myös esiin 

vihollisuuden osoittaminen. Vihollisuuden ja syyllisyyden pohdiskelu liittyy hyvin 

olennaisena osana näkemyksiin oman ryhmän paremmuudesta ja toisen 

huonommuudesta omaan ryhmään nähden.
12

 Propagandisti ottaa esiin hyvin 

harvoin oman näkemyksensä kannalta vaikeita asioita. Jos hän joutuu ottamaan 

tällaisia asioita esiin, hän yleensä pyrkii kääntämään asiat edukseen niin, että 

hänen oma toimintansa näyttäytyy positiivisessa valossa.
13

  Omassa 

tutkimuksessani pyrin pohtimaan tätä kysymystä aineistoni ja 

tutkimuskirjallisuuteni näkökulmasta. Enemmän kuitenkin keskityn valtiopäivä 

puheenvuorojen propagandasisältöön. 

 

Analysoidessani puheenvuoroja käytän apuna lisäksi viestintätaktiikkaa. 

Viestintätaktiikan mukaan viestin tulee sisältää tietty päämäärä, jota kohti erilaiset 

toimijat pyrkivät. Viestintätaktiikassa on lisäksi tärkeää se, että viesti esitetään 

                                                 
9
  Perellman 1996, 26.  

10
  Perellman 1996, 42.  

11
  Brown 1972, 26–28. 

12
  Brown 1972, 82–83.  

13
  Brown 1972, 26–28. 
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oikealla hetkellä.
14

 Viestintätaktiikalla oli merkitystä lähinnä siinä, minkä takia eri 

puolueet nostivat tietynlaisia asioita esille. Tässä oletuksena ajattelin, että 

puolueet keskittyisivät puheenvuoroissaan eniten omien poliittisten näkemystensä 

ja sen hetkisten poliittisten tilanteiden ratkaisuun. Puheenvuorojen tarkoituksena 

ei niinkään ollut etsiä ratkaisuja puolueiden ideologiaan liittyviin ongelmia tai 

haasteisiin.  

 

Historiallinen tausta 

 

Ensimmäisessä maailmansodassa taistelivat keskusvaltojen puolella Saksa, 

Itävalta-Unkari ja Italia, joka vaihtoi kesken sodan ympärysvaltojen puolelle. 

Ympärysvaltojen puolella taistelivat Ranska, Iso- Britannia, Venäjä ja sodan 

loppuvaiheessa mukaan tullut Yhdysvallat. Ensimmäinen maailmansota päättyi 

11. marraskuuta 1918 keskusvaltojen häviöön.
15

  

 

Talvella 1918- 1919 työväestö järjesti Saksassa lakkoja paremman tulevaisuuden 

ja palkkojen nostamisen toivossa. Palkkojen nostaminen tuotti puolestaan 

ongelmia kansantaloudelle, koska se voimisti sodan jälkeen ongelmaksi noussutta 

inflaatiota. Sodan loppuun mennessä Saksan markka oli menettänyt puolet sen 

sotaa edeltäneestä arvosta. Keisarillinen hallitus oli rahoittanut sodan melkein 

täysin lainoilla, joka voimisti taloudellisia ongelmia.
16

  

 

Wittelsbachin dynastian
17

 kaatuminen oli poliittinen voitto työläisille ympäri 

maata, koska silloin työläisten ja sotilaiden neuvostot huomasivat heidän aikansa 

tulleen.
18

 Marraskuussa 1918 armeijan ylin johto ilmoittikin Saksan keisari 

Wilhelm II:lle, että Saksan armeija ei marssi Berliiniin tukahduttamaan 

vallankumousta.
19

 Työläisten vallankumous pystyttiin kuitenkin torjumaan ja 

tammikuun 1919 vaaleissa voittivat sosiaalidemokraatit ja keskusta. 

Demokraattisten puolueiden voiton myötä päädyttiin Weimarin tasavallan
20

 

                                                 
14

    Rantapelkonen  2000, 102–103. 
15

  Hovi 2006, 772–774, 784. 
16

  Orlow 1991, 139.  
17

  Bayeria yli tuhat vuotta hallinnut kuningas suku.  Orlow 1991, 126. 
18

  Orlow 1991, 139. 
19

  Mulligan 2009, 76–77 
20

  Saksan historiassa ajanjakso 1919-1933, joka sai nimensä siitä, että valtiopäivät kokoontuivat 

Berliinin tapahtuvien levottomuuksien takia Weimarissa. Saarinen 2006, 882, 925. 
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perustamiseen. Tasavaltaan saatiin viimein 11. elokuuta 1919 perustuslaki, josta 

Weimarin tasavallan aika alkoi Saksassa virallisesti.
21

 

 

Weimarin tasavallan perustuslaki antoi presidentille tiettyjä sisäpoliittisia 

oikeuksia, jotka liittyivät vallanjakoon presidentin, hallituksen ja valtiopäivien 

välillä. Perustuslain artiklan 25 mukaan presidentillä oli valtaa hajottaa 

parlamentti ja määrätä uudet vaalit. Artiklan 53 mukaan presidentti sai valtaa 

erottaa valtakunnankanslerin ja kabinettiministerit, toisin sanoen hän saattoi niin 

halutessaan kaataa hallituksen. Artikla 48 muodostui kuitenkin presidentin 

valtaoikeuksista tärkeimmäksi, se antoi presidentille valtuudet hätäasetuksien 

toimeenpanemiseen, jos Saksa joutuisi vakavaan kriisiin.
22

  

 

Ensimmäisen maailmansodan rauhanehdot 

 

Tammikuussa 1919 kokoontuivat Iso- Britannian pääministeri David Lyod, 

Ranskan pääministeri Georges Clemenceau ja Yhdysvaltain presidentti Woodrow 

Wilson neuvottelemaan rauhansopimuksesta. Maaliskuussa 1919 valmis ehdotus 

rauhansopimukseksi luovutettiin saksalaisille ja Saksalle annettiin 

rauhansopimuksen suhteen kaksi vaihtoehtoa, joko uuden sodan aloittaminen tai 

rauhanehtoihin suostuminen. Saksan oli käytännössä pakko suostua 

rauhanehtoihin.
23

  

 

Ympärysvaltojen päämääränä oli rauhansopimuksen avulla torjua mahdolliset 

tulevat aggressiot Saksan taholta ja varmistaa maksaja sodasta aiheutuneille 

kuluille. Saksa joutui luovuttamaan alueitaan sodan voittajille. Saksan armeija 

vähennettiin 100.000 mieheen, kun se sotaa ennen oli ollut 750.000miestä.
24

 

Saksalle asetettiin myös sotakorvaus- pakotteet. Saksa oli velvollinen maksamaan 

liittoutuneille osan 632 miljardin markan summasta, jonka liittoutuneet katsoivat 

kuluttaneensa sotaan. Versailles’n rauhansopimuksessa oli myös artikla 231, joka 

tunnusti Saksan yksin syylliseksi sotaan. Tämän artiklan nojalla Saksa myös 

                                                 
21

  McElligott 2009, 29.  
22

  McElligott 2009, 30–32. 
23

  Orlow 1991, 135.  
24

    Lisäksi raskas aseistus kiellettiin, Reininmaa demilitarisoitiin viidentoista vuoden ajaksi ja yleinen 

asevelvollisuus kiellettiin. Elz 2009, 51. 
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tunnusti liittoutuneille oikeuden sotakorvauksien määrittämiseen.
25

   

 

Huhtikuussa 1921 Saksalle esitettiin sotakorvauslasku 132 miljardista 

kultamarkasta (31.4 miljardista dollarista). Saksa reagoi summaan kieltämällä sen 

liian korkeana ja täysin kohtuuttomana. Saksalle ei kuitenkaan jätetty muita 

vaihtoehtoja kuin suostuminen sotakorvauksiin. Tämä johti Saksassa vakaviin 

yhteiskunnallisiin ongelmiin. Saksan työntekijöiden, liikemiesten ja hallituksen 

kesken vallitsi yleinen henkinen yksimielisyys siitä, ettei Saksa voisi mitenkään 

omilla kansallisilla tuotteillaan saada täyteen 132 miljardin korvaussummaa.
26

 

 

Ruhrin miehitys ja siitä seuranneet vaikeudet    

 

Ranskan näkemyksen mukaan jo vuoden 1922 lopulla sotakorvauksien 

maksamisessa alkoi olla nähtävissä tahallista hidastelua. Ranska, Belgia ja Italia 

kannattivat sotilaallisia keinoja sotakorvauksien saamiseksi. Saksa haki 

tilanteeseen Ranskan kanssa ratkaisua fullfilment policyn
27

 avulla. Suunnitelma 

kuitenkin epäonnistui.
28

     

 

Tammikuun alussa 1923 Ranska ja Belgia lähettivät pienen sotilaallisen ryhmän 

tarkkailemaan Ruhrin hiilikaivoksia. Saksa oli vakuuttunut siitä, että Ranska 

halusi Ruhrin alueen itselleen ja sen seurauksena tuhota Saksan kansallisen 

yhtenäisyyden. Ryhmän tarkoituksena oli vain valvoa, että Ranskalle ja Belgialle 

merkitty hiili kuljetettiin oikeaan paikkaan. Saksa kielsi kuitenkin 

kaivostyöntekijöiden työskentelyn, jolloin ranskalaiset ottivat töihin rikkureita, 

jotka louhivat kaiken hiilen ja kuljettivat sen nopeasti pois Saksasta. Saksa ei 

kyennyt vastustamaan Ranskan ja Belgian sotilaita, joten passiivinen vastarinta oli 

sen ainoa mahdollisuus.
29

 

 

Passiivinen vastarinta vaati kuitenkin rahaa ja tilanne johtikin harkitsemattomaan 

rahan painamiseen, josta seurasi hallitsematon inflaatio. Tästä seurasivat hyvin 

                                                 
25

  Elz  2009, 51. 
26

  Orlow 1991, 142–143. 
27

  Saksa voisi maksaa osan sotakorvauksien käteismaksuista vaihtoehtoisella kompensaatiolla, 

lähettämällä saksalaisia töihin Ranskan tuho- alueille. Kannattajat ajattelivat, että politiikan avulla 

ranskalaiset tulisivat tietoisiksi Saksan ongelmista maksaa sotakorvauksia. Orlow 1991, 143. 
28

  Orlow 1991, 143 
29

  Orlow 1991, 144 
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valtavat ja tuhoisat sosiaaliset ongelmat. Verojen keräämisestä ja hallituksen 

budjeteista tuli merkityksettömiä. Inflaation seurauksena työttömyys lisääntyi ja 

talouselämä väheni vaihtokaupaksi. Pahinta oli kuitenkin se, että ihmisten 

säästöjen arvo katosi hetkessä. Ranska ja Belgia eivät kuitenkaan heikentäneet 

otettaan näiden yhdeksän kuukauden aikana.
30

  

 

Syyskuun 23. päivänä Gustav Stresemannin hallituksen tultua valtaan, tarvittiin 

nopeita ja voimakkaita keinoja Saksan ongelmien ratkaisemiseksi. Stresemann ja 

hänen talousministerinsä Hans Luther huomasivat, että passiivisen vastarinnan 

lopettaminen johtaisi ennen pitkää valuutan vakauttamistoimenpiteisiin. Niinpä he 

perustivat uuden pankin, jonka toiminta perustui luottotodistukseen, jonka avulla 

saattoi saada määrätyn kiinnityksen pankista. Uuden markan arvo oli kiinnitetty 

sotaa edeltävään 4,2 markan arvoon suhteessa dollariin.
31

 

 

Helpotuksen kautta kohti uutta talouskriisiä             

 

Vuodesta 1924 lähtien Saksan talouselämä alkoi helpottua ja tuotantoluvut 

nousivat. Myös sisäpoliittiset olot rauhoittuivat ja työttömien määrä väheni, 

vaikka oikeistossa ja äärikansallisten piirissä puhuttiinkin sodan tappion 

hyväksymistä ja demokraattista järjestelmää vastaan. Vuonna 1925 monarkisti 

Paul von Hindenburg valittiin ensimmäisen kerran Saksan presidentiksi.
32

  

 

Saksan taloudessa oli ongelmia 1920- luvun puolivälissäkin. Liike- elämässä oli 

otettu käyttöön kartellit, jotka rajoittivat tuhoisaksi nähtyä vapaata kilpailua ja 

hintapiikkien muodostumista. Työväestö oli taas aktivoitunut poliittisesti 

Saksassa, sen tavoitteet liittyivät lähinnä palkankorotuksiin. Palkankorotukset 

olivat vaikeita toteuttaa, sillä tuottavuus oli noususuhdanteesta huolimatta 

laskussa. Esimerkiksi vuonna 1928 palkankorotukset toteutuivat 12 prosentilla, 

kun samaan aikaan Saksan teollisuuden tuottavuus laski.
33

 

 

Talouden ongelmat alkoivat näkyä ensimmäisenä maataloudessa. Ruoan hinta 

                                                 
30

  Orlow 1991, 144-145. 
31

  Orlow 1991, 145.  
32

  Orlow 1991, 156–159. 
33

  Harold 2009, 104–106. 
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laski ja myös muiden maataloustuotteiden hinnat romahtivat. Maanviljelijöille tuli 

näin ollen ongelmia velkojensa kanssa, kun pankit yrittivät saada lainaamiaan 

rahoja takaisin. Rahan arvo kuitenkin edelleen laski, joten maksujen hoitaminen 

kävi entistä vaikeammaksi. Tässä vaiheessa monien maanviljelijöiden näkemykset 

lainoittajiaan kohtaan radikalisoituivat. Maanviljelijät aktivoituivat aluksi 

poliittisesti lähinnä sosiaalidemokraatteihin, Saksan kansan puolueeseen ja 

keskustaan, mutta talouskriisin voimistuessa suurin osa heistä siirtyi 

kannattamaan kansallissosialisteja.
34

 

 

Parlamentaarinen demokratia lukkiutui Saksassa maaliskuussa 1930, kun 

yhteisymmärrys puolueiden kesken laajoista yhteiskunnallisista kysymyksistä 

päättyi.
35

 Kansleriksi valittu Heinrich Brüning oli tietoinen oman hallituksensa 

epäsuosiosta. Hän yritti oman kannatuksensa pelastamiseksi 8. joulukuuta 1931 

palkkaleikkauksien ja vuokrien laskemisen avulla tasapuolistaa välttämättömiksi 

katsomiaan säästöjä. Sitä vastoin liiketoiminnan veroa nostettiin. Tämä ei tuonut 

toivottua tulosta vaan vuoden 1932 alussa Saksassa oli jo yli kuusi miljoonaa 

työtöntä.
36

  Veronkorotukset olivat saksalaisille tuskallisia, mutta niin olivat myös 

sosiaalipalveluissa tapahtuvat leikkaukset ja erilaiset palvelumaksut.
37

 

 

Demokraattiset puolueet muuttuivat talouden ongelmien myötä aseettomiksi ja 

etääntyivät äänestäjistään. Taloudellisen kriisin voimistumistuessa ääriliikkeet 

lähinnä kommunistit ja kansallissosialistit lisäsivät kannatustaan. Samaan aikaan 

lama johti omavaraisuuden yrityksiin kaikissa vaurioittamissaan maissa, joka 

puolestaan merkitsi edellisinä vuosina tehdyn taloudellisen yhteistyön 

terveyttävän merkityksen mitätöimistä 
38

  

 

Valtakunnan kansleri Heinrich Brüning kiinnitti huomionsa laman kannalta 

epäolennaisiin asioihin. Hän näki nimittäin Saksan sotakorvauskysymyksen 

tärkeimpänä lähitulevaisuudessa ratkaistavana kysymyksenä. Brüning kuitenkin 

vain pahensi kotimaista kriisiä vaatimalla sotakorvauksien poistamista. Brüning 

                                                 
34

  Harold 2009, 104–106. 
35

   Orlow 1991, 178–179. 
36

  Harold 2009, 116–117. 
37

  Harold 2009 122. 
38

  Elz 2009, 72. 
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harjoitti Saksassa tänä aikana deflatorista politiikkaa
39

, joka johti palkkojen 

nousuun, pitkittyneeseen kriisiin sekä massatyöttömyyteen ja köyhtymiseen. 

Ongelmat synnyttivät katutaisteluita äärioikeiston- ja vasemmiston välille.
40

  

 

Valtakunnan kanslerina toiminut Heinrich Brüning yritti ratkaista Saksan 

ongelmia hallitsemalla presidentin antamien hätäasetuksten avulla.
41

 
 

Hindenburgin luottamus Brüningin toimenpiteisiin kuitenkin loppui. Hänen 

tilalleen valtakunnan kansleriksi nimitettiin kesäkuun 1932 alussa Franz von  

Papen, joka hyvällä käytöksellään Lausannen konferenssissa sai sotakorvauksien 

maksamisen päättymään muutamaksi vuodeksi ja lisäksi maksettava summa 

pieneni huomattavasti. Konferenssissa sovittiin, että Saksan pitäisi jatkaa maksuja 

parin vuoden kuluttua, kun sen taloudellinen tilanne olisi parempi. Saksalaiset 

olivat toivoneet sotakorvausten lopettamista kokonaan, joten Lausannen tulos oli 

heille pettymys.
42

  

 

Työkykyisen ja enemmistöön nojaavan hallituksen muodostaminen oli 

heinäkuussa 1932 mahdotonta. Vaaleissa kansallissosialistisesta puolueesta oli 

nimittäin tullut Saksan suurin puolue, sillä puolue oli saanut valtiopäiville 230 

paikkaa.
43

 Papen ja Hindenburg yrittivät yhdessä saada kansallissosialistit 

hallitusvastuuseen, jotta enemmistö hallitus olisi mahdollista muodostaa, mutta 

Hitlerin tavoitteena oli saada kanslerinpaikka itselleen. Papen ja Hindenburg eivät 

sitä vastoin halunneet antaa hänelle kanslerinpaikkaa. He yrittivät ehdottaa 

vuorostaan, että Hitleristä tulisi varakansleri ja joku hänen alipäälliköistään saisi 

merkittävän ministerinpaikan. Maan suurimman puolueen johtajana sekä S.A:n ja 

SS:n kurissapito ongelmien takia Hitler ei voinut suostua tällaiseen järjestelyyn.
44

  

 

Weimarin poliittiseen kulttuuriin oli jo Brüningin kauden lopulla tullut mukaan 

poliittinen juonittelija Kurt von Schleicher. Papenin hallitus oli lyhyt, mutta 

tuhoisa demokratian kannalta, sillä se oli tietoinen ohjaus kohti 

                                                 
39

  Tarkoitti keinotekoista rahan arvon alentamiseen pyrkivää politiikkaa.  
40

  Elz 2009, 72–74. 
41

  Orlow 1991, 178–179. 
42

  Harold 2009, 122-123. 
43

  Freeman 1995, 35. 
44

  Bullock 1958, 143.  
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kansanedustuksellista diktatuuria.
45

 Papen nautti kanslerina toimiessaan 

presidentin luottamusta ja armeijan suojelua, joille hänen valtansa kanslerina 

suurimmaksi osaksi perustui. Lisäksi hänen näennäisenä tukiryhmänään toimivat 

kansallissosialistit, jotka oli saatu tukemaan Papenin hallitusta lupaamalla S.A:n 

ja S.S:n
46

 toimintakieltojen peruuttamista, joka toteutuikin jo heinäkuun 1932 

alkupuolella. Kaksi muuta suurta puoluetta sosiaalidemokraatit ja kommunistit 

suhtautuivat Papeniin epäluuloisesti.
47

 

 

Joulukuun alussa valtaan tuli kenraali Kurt von Schleicherin hallitus, joka yritti 

vielä pelastaa Weimarin Saksan perustuslain ja etsiä sopua puolueiden välille. 

Schleiher pyrki lisäksi luomaan suhteita Georg Strasseriin ja tämän avulla 

muovaamaan kansallissosialisteista hallituspuoluetta. Tämä kuitenkin epäonnistui 

ja tammikuun alussa poliittisen juonittelun seurauksena Adolf Hitler nimitettiin 

Saksan kansleriksi.
48

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
45

  McElligott 2009, 39–40. 
46

  Sturmabteilung ja Schutzstaffeln  kansallissosialistisen puolueen suojelu—ja sotilaalliset joukot 

johtajineen. Freeman 1995, abbreviations. 
47

  Bullock 1958, 139. 
48

  Elz 2009, 74-76. 
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1. Kommunistien toive vallankumouksesta 

 

Yhteiskunnallinen kriisi oli Saksassa syksyllä 1932 pahimmillaan ja sen 

ratkaisemisen keinoista keskusteltiin parlamentissa varsin vilkkaasti ja erityisesti 

hallituksen ja presidentin käyttämiä keinoja kriisin ratkaisemiseksi arvosteltiin 

melkein jokaisen puolueen taholta.  

 

Saksan parlamentissa tärkein keskustelun aihe nimitysten jälkeen olivat 

yhteiskunnalliseen kriisiin ja erityisesti talouteen liittyvät kysymykset. Talouteen 

liittyvissä puheenvuoroissa ehdottomasti eniten olivat ensimmäisellä vaalikaudella 

esillä Saksan kommunistisen puolueen ja Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen 

kansanedustajat, jotka ensimmäisellä tutkimallani vaalikaudella olivat 

oppositiossa. Valtionpäivien istunnot tällä kaudella olivat varsin lyhyitä ja 

erityisesti järjestyksen ylläpitäminen valtiopäiväsalissa tuotti ongelmia. Toisella 

vaalikaudella tilanne alkoi muuttua, kun kansallissosialistit alkoivat nousta entistä 

enemmän esiin.
49

 

 

Ensimmäisellä tutkimallani vaalikaudella 30.8- 12.9.1932 käytettiin yhteensä 57 

puheenvuoroa, josta kommunistit käyttivät yhteensä 21 puheenvuoroa.  

Kansanedustajat Ernst Torgler, Clara Zetkin ja Siegrid Rädel käyttivät 

ensimmäisellä tutkimallani vaalikaudella kommunistien puheenvuorot. Toisella 

vaalikaudella puolestaan puheenvuorojen määrä nelinkertaistui edellisestä ja 

käytettiin kaikkiaan 277 puheenvuoroa. Kommunisteille puheenvuoroista voidaan 

merkitä 42. Tällä kertaa ei tyydytty vain kolmeen puhujaan vaan puhujia oli 

enemmän.
50

 

 

Saksan kommunistisen puolueen
51 

tavoitteena oli saada Saksassa aikaan 

proletariaatin eli työväestön vallankumous. Kommunistien ihanteena oli perustaa 

Saksasta valtio, jossa työväestö olisi määräävässä asemassa.
52 

Kapitalismin 

ongelmaksi nähdyn luokkataistelun eli taistelun omistavan luokan ja työväestön 

                                                 
49

   Sitzung 30.8.1932–9.12.1932. 
50

  Ks. Liite 1. 
51

  KPD eli Kommunistische Partei Deutschlands.  
52  KPD parteiprogramm 1918, punkt 2–3. 
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välillä piti loppua vallankumouksen myötä. Yhteiskunnasta piti kommunistien 

mukaan tulla yhteiskunta, jossa yksityisomaisuutta ei enää ollut olemassa, vaan 

kaikki omaisuus oli yhteisomistuksessa eli käytännössä valtion omistuksessa ja 

kaikki valtion tuotteet piti jakaa kommunistisessa ihannevaltiossa tasapuolisesti. 

Kaikki tekivät lisäksi innokkaasti työtä yhteisen hyvän puolesta. Porvaristo ja 

muut omistavat luokat hävisivät vallankumouksen myötä, joten epätasa- arvo 

omistuksessa katosi.
53 

Suuri lama merkitsi kommunistien unelmissa kapitalismin 

viimeistä sortumista Saksassa ja heidän agitaatiopolitiikkansa tehostui erityisesti 

tänä aikana.
54   

 

Vaalikampanjassa kommunistinen puolue oli lähtenyt liikkeelle julisteella ”Loppu 

tälle systeemille
55

!”  Mainoksessa taka-alalla seisoi työläinen, jonka nyrkki oli 

ylhäällä valmiina hajottamaan alla olevan pöydän, jonka ympärillä istui herroja 

puku päällä ja korkea hattu päässä. Mainoksen tarkoituksena oli kuvata 

demokratian ja kapitalismin hajottamiseen tähtäävää politiikkaa. Toisessa 

kommunistisen puolueen mainoksessa oli punaisella pohjalla teksti ”Työtä, 

vapautta ja leipää”
56

. Tämän mainoksen konkreettisena tarkoituksena oli osoittaa, 

minkälaisia konkreettisia muutoksia puolue toteuttaisi Saksassa, jos se tulisi 

valituksi.  

 

Ongelmien ratkaisuna vallankumous 

 

”On olemassa vain yksi tie, jonka avulla voidaan selvitä imperialistisen 

sodanuhasta ja  talouskriisistä. Se tie on proletariaatin vallankumous, 

tuotantovälineiden yksityisomistuksen poistaminen ja 

suunnitelmatalouden takaaminen.
57

”  

 

Näillä sanoilla ikäpresidentti
58

 Clara Zetkin kertoi, minkälainen on hänen tiensä 

ulos kriisistä. Kiinnostavaa tässä oli se, että hän kehotti puheessaan ihmisiä 

vallankumoukseen eli suoraan toimintaan haluamansa yhteiskuntajärjestyksen 

                                                 
53  Marx, Engels 1998, 36–72.  
54

  Flechtheim 1969, 249–250. 
55

  KPD vaalijuliste Schluss mit diesem System.  
56

  KPD vaalijuliste Arbeit, freiheit und brot. 
57

  Der Weg zur Überwindung  wirtschaftlicher Krisen und aller drohenden imperialistischen 

Kriegsgefahren ist einzig und allein die proletarische Revolution, die das Privateigentum an den 

Producktionmitteln abschafft und damit Planmässigkeit des Wirtschaftens verbürgt. Clara Zetkin Sitzung 

30.8.1932, 3. 
58

  Muodollinen valtiopäivien vanhimman asema. Papen 1955, 284. 
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hyväksi. Myös esimerkiksi Ernst Torgler ja Wilhelm Pieck Saksan kommunisteista 

kehottivat puheenvuoroissaan kansalaisia, lähinnä työläisiä vallankumoukseen.
59

 

Argumentaatiolla ei aina olekaan päämääränään älyllinen pohdinta, sen sijaan 

usein sen tähtäimessä on toiminta tai ainakin toiminta-alttiuden luominen.
60

 Näin 

oli asianlaita monien kommunistien puheenvuoroissa omalle puolueelleen ja 

yleisölleen valtiopäivillä. Puheenvuoroissa tavoiteltiin toimia proletariaatin 

vallankumouksen toteuttamiseksi. Tälle näkemykselle puolue antoi kuitenkin 

myös älyllisesti katsoen vahvoja kannustimia, jotka liittyivät vahvasti Saksan sen 

hetkisiin sisäpolitiikan ongelmiin. Puolueen puheenvuoroissa propaganda 

proletariaatin vallankumouksen aikaansaamiseksi voitiin käsittää myös oikealle 

tielle neuvomisena. Proletariaatin vallankumous näyttäytyi kommunistien 

utopistisena ja kaukaisena ratkaisuna kaikkiin mahdollisiin ongelmiin 

yhteiskunnassa. Vallankumouksen toteutuminen oli tärkeää, koska sen avulla 

pystyttäisiin ratkaisemaan kaikki ongelmat Saksan yhteiskunnasta. Tämä 

puolestaan entisestään vaikeutti puolueen suhdetta sosiaalidemokraatteihin ja sai 

reformisosialismin näyttämään heidän näkökulmastaan entistä kaukaisemmalta.
61

  

 

Clara Zetkinin näkemyksen mukaan koko yhteiskunnallinen kriisi oli kapitalismin 

syytä. Syyllisyys oli leimaa- antava piirre hänen näkemyksilleen Saksan 

poliittisesta johdosta. Maan tavassa hoitaa asioita tuntui olevan kaikki pielessä. 

Ongelmien löytämiseksi hän nimesikin syylliset heti suoralta kädeltä. Varsinkin 

presidentin- kabinetti sai häneltä vakavia nuhteita sen huonosta toiminnasta.
62

 

Syyllisten esiin nostaminen oli varoittava esimerkki siitä, minkälainen politiikka 

Saksassa jatkuisi, jos ei oltaisi valmiita täydellisiin uudistuksiin taloudessa ja 

yhteiskunnassa.   

 

Clara Zetkin kutsui kaikkia yhteisvoimin mahdollistamaan proletariaatin 

vallankumousta. Kommunismi toteutui hänen mukaansa vain yhteistoiminnalla 

vallankumouksen hyväksi. Toiminnassa erityisesti nuorten panos oli tärkeä, mutta 

myös naisille tarjoutui oma rooli.
63

 Vallankumouksen tavoite oli yleistä 

länsimaisten kommunistien näkemyksille kommunismin saavuttamisesta. Ilman 

                                                 
59

  Ernst Torgler Sitzung 7.12.1932, 30. Wilhelm Pieck  Sitzung 7.12.1932, 45. 
60

 Perelmann 1996, 41. 
61

 Brunstein 1996, 47. 
62

 Zetkin Clara, Sitzung 30.8.1932, 1-2. 
63

 Zetkin Clara, Sitzung 30.8.1932, 3. 
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vallankumousta kaikki ajatukset työväen olojen parantamisesta olivat heidän 

mielestään turhia. Puolue uskoi taloudellisen saavan ihmiset liikkeelle tukemaan 

vallankumousta.
64

 Kommunistit uskoivat, että vallankumouksen tulisi tuhota 

perustuksiaan myöten kapitalismi ja kaikki vanhan yhteiskunnan rakenteet, ennen 

kuin uuden kommunistisen yhteiskunnan olisi mahdollista syntyä. Uuteen 

yhteiskuntaan ei enää kuuluisi yksityisomaisuutta eli näin ollen kommunistien 

näkemys historiasta luokkataisteluna päättyisi ja alkaisi uusi aika.
65

 Proletariaatin 

diktatuurin toteuttaminen kansanvallankumouksen avulla olikin Euroopassa 

vallalla olleen kommunistisen agitaatiopolitiikan tärkeimpiä tavoitteita.
66

  

 

Kommunismin oppi-isät Karl Marx ja Friedrich Engels olivat 1800-luvulla jo 

esittäneet proletariaatin vallankumousta tärkeimpänä työväestön tavoitteena. Sen 

toteuttamisen piti hävittää väkivaltaisesti kaikki vanhaan yhteiskuntajärjestelmään 

liittyvä riisto ja lopettaa luokkataistelu.
67

 

 

Myös kansanedustaja Max Herm syyllisti kapitalismia omassa puheenvuorossaan. 

Hän ajatteli sen olevan syyllinen räjähdyskatastrofiin, joka oli sattunut yhdessä 

Saksan tehtaista. Herm halusi tässä yhteydessä lähinnä tukea onnettomuuden 

uhreja ja varmistaa heille yhteiskunnan tuen.
68

 Max Herm oli itse työskennellyt 

sähköasentajana.
69

 Omakohtaisten työelämäkokemusten kautta työntekijöiden 

asiat olivat hänelle tärkeitä. Hänen puheenvuoronsa ehdotti hyvin konkreettisia 

keinoja työväestön tukemiseksi. Hänen pyrkimyksenään oli voimakkaasti auttaa 

kapitalismin aiheuttamista ongelmista kärsiviä työläisiä.  

 

Jos verrataan Zetkinin ja Hermin ajatuksia työväestön olojen parantamisesta, niin 

Hermillä tuli hyvin voimakkaasti esille hänen oma konkreettinen kokemuksensa 

työelämästä, kun taas Clara Zetkin nosti esiin kauaskantoisempia ja 

ideologisempia asioita työläisten aseman parantamiseksi. Tämä johtui heidän 

erilaisesta asemastaan työelämässä. Clara Zetkin oli kirjailija, joka pyrki 

kommunismiin voimakkaasti yhteiskunnallisen muutoksen kautta. Max Herm 
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puolestaan työskenteli sähköasentajana, joten hänellä oli todennäköisesti 

näkemystä ja kokemusta työelämästä ja siitä mistä työläiset käytännön tilanteessa 

halusivat asioita lähdettävän purkamaan. Työnantajaosapuolen Herm näki 

puheenvuorossaan pahana, joka ei hänen mukaansa välitä muusta kuin oman 

maineensa säästymisestä. Tästäkin Hermillä saattoi olla henkilökohtaista 

kokemusta oman työuransa varrelta.   

 

Clara Zetkinin puhe oli hyvin vihainen ja voimakkaasti kapitalismia arvosteleva.
70

 

Zetkinin puhe kuitenkin oli ehkä suhteessa muihin kommunistien 

puheenvuoroihin keskittynyt arvostelemaan voimakkaasti Saksan 

yhteiskunnallisia ongelmia, mutta puheenvuoro ei kuitenkaan poikennut millään 

tavalla kommunistien puheenvuorojen yleisestä linjasta käyttää valtaa 

valtiopäivillä. Yleisesti kaikki kommunistit listasivat omissa puheenvuoroissaan 

Saksan hallinnon ongelmat samalla tavalla kuin Clara Zetkinkin. Käsittelen tässä 

työssäni kyseistä ikäpresidentti Clara Zetkinin puheenvuoroa paljon, koska hän toi 

puheenvuorossaan esiin kommunistisen puolueen poliittiset näkemykset ja 

päämäärät hyvin selkeästi.  

 

Perustuslain muutoksesta syntynyt keskustelu herätti kommunistien 

kansanedustaja Ernst Schnellerissä hyvin voimakkaita vihan tunteita presidentti 

Paul von Hindenburgin fasistista sotapolitiikkaa ja erityisesti Versailles’in 

rauhansopimukseen liittyviä asioita kohtaan.
71

 Hindenburg oli poliittiselta 

vakaumukseltaan toki konservatiivi ja kannatti näin ollen porvarillisia ja 

voimakkaasti taantumuksellisia arvoja. Hän oli lisäksi ensimmäisen 

maailmansodan veteraani ja oli saanut tässä sodassa sotilaallista tunnustusta.
72

 

Hän ei varmasti kommunistienkaan mielestä ollut yksin syyllinen ongelmiin, 

mutta hän oli ensimmäisen maailmansodan aikaisen ajattelun edustaja Saksan 

poliittisessa elämässä. Tämän takia hänestä oli perusteltua tehdä syyllinen niille 

ongelmille, jotka ensimmäinen maailmansota oli kommunistien mukaan tuonut 

saksalaiseen yhteiskuntaan.  

 

Ernst Torgler piti myös pienen päätöspuheenvuoron presidenttiin liittyvässä 
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keskustelussa. Hänen mukaansa koko presidentti- instituutio oli hävitettävä, koska 

se vain tuottaa työväestölle ongelmia ja polkee sen oikeuksia. Lopuksi Torgler 

muistutti vielä puolueen taistelun päämäärästä proletariaatin pyrkimyksestä 

vallankumouksen toteuttamiseen, joka oli puolueen politiikan tavoite.
73

 

Presidentin kabinetin diktatuurin nostivat yleisesti lähes kaikki kommunistien 

kansanedustajat esiin omissa puheenvuoroissaan. Erityisesti sen hallituksen 

kanssa yhteistyössä määräämiä hätäasetuksia arvosteltiin hyvin voimakkaasti, 

koska kommunistit näkivät niiden vievän työssäkäyviltä ja työttömiltä leivän pois. 

Erityisesti tämä arvostelu koski lähinnä hätäasetusten sosiaalipoliittisia osia, jotka 

leikkasivat eläkkeitä ja erilaisia yhteiskunnan tukia sekä palkkoja.
74

 Varmasti 

suurimmaksi osaksi tämän takia kommunistit olivat niin jyrkkiä omassa 

suhtautumisessaan presidentin arvovaltaan. Varmasti myös vuoden 1918 pettymys 

oli omalta osaltaan vaikuttamassa tässä draamassa.  

 

Vaalijulisteet sopivat hyvin kommunistisen puolueen näkemyksiin siitä, että 

demokratia ja kapitalismi olivat puolueen näkemyksen mukaan ongelmien 

aiheuttajia. Erityisesti demokratian luomat ongelmat olivat kommunistisen 

puolueen mukaan keskeisiä Saksan yhteiskunnallisessa kriisissä. Puolueen 

ratkaisu tähän oli systeemin täydellinen tuhoaminen, tätä näkemystä puolue tuki 

sekä vaalijulisteissaan että puheenvuoroissaan valtiopäivillä. Hallitukseen ja 

presidenttiin kohdistui kommunistien puheenvuoroissa erityisesti vihaa.   Vapaus 

oli toisessa vaalijulisteessa tärkeä teema. Kommunistit näkivät, että tämä 

vapautuminen saattoi tapahtua vain täydellisesti tuhoamalla kapitalistinen 

systeemi. Vapauden kautta pystyttäisiin luomaan pohja uudelle yhteiskunnalle, 

jonka tarkoituksena oli saavuttaa vaalijulisteen viimeinen tavoite eli antaa hyviä 

työpaikkoja ja leipää kaikille.   

 

Saksan kommunistisen puolueen kansanedustaja Clara Zetkin toi valtiopäivien 

ensimmäisessä puheenvuorossa tyytymättömyytensä kapitalismin kriisiin. Hän 

puhui työläisten nälästä, jota työväenluokan oli mahdollista helpottaa vain 

kerjäämällä sosiaaliavustuksia. Hän kertoi siitä, kuinka Saksassa on miljoonia 

työttömiä, jotka tulevat syksyn ja talven aikana kuolemaan nälkään.
75

 Moni 
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muukin kansanedustaja kiinnitti tähän asiaan huomiota. Työväestön nälästä 

syytettiin lähinnä Papenin nälkähallitusta, joka leikkasi tukia ja poisti 

työväenluokan elämisen edellytykset hätäasetuksillaan. 

 

Työnantajien tilanteen Clara Zetkin ainoana ymmärsi: työnantajien oli vaikea 

työllistää ketään ja heidänkin tilanteensa oli puutteenalainen, sen takia heidän oli 

täytynyt koko ajan vähentää työntekijöitään.
76

 Hän kuvasi tilannetta Saksassa 

hyvin voimakkain ja arvostelevin sanoin yrittäen herättää kansan tahdon 

muutokseen ja näkemään kapitalismin mukanaan tuomat ongelmat.  

 

Sen sijaan esimerkiksi kansanedustaja Herm näki räjähdyskatastrofista 

puhuessaan työantajatahon lähinnä mahdollisten työväestön ongelmien 

aiheuttajana. Hän vaati tutkintaa räjähdyksen suhteen, koska hänen näkemyksensä 

mukaan harjoittelijaa ei voitu syyttää onnettomuudesta. Tutkinta oli hänen 

mielestään senkin takia tärkeä, että kapitalistin käsi ei pääse riistämään työläisiä.
77

 

Näistä kuvauksista sai hyvin erilaisen käsityksen kommunistien suhteesta 

työnantajiin Saksan yhteiskunnassa. Kuitenkin kommunistien suhtautuminen 

kapitalistiseen yhteiskuntaan valaisi hyvin voimakkaasti sen näkemystä 

työnantajaosapuolesta.    

 

Tehtaassa tapahtunut onnettomuus johtui siitä, että tehtaan harjoittelija oli 

kuljettanut happipulloa varomattomasti. Happipullo oli kuljetuksen aikana 

räjähtänyt ja 10 työntekijää oli saanut surmansa. Työväenluokka kuului siis 

heihin, joille onnettomuudesta aiheutui ongelmia ja kommunistisen puolueen 

kansanedustaja Hermin kuvauksessa tapahtumista oli aistittavissa syvä osanotto 

tähän työväestölle vaikeaan tapahtumaan. Työväestön kuvaaminen uhreina oli 

kommunistien argumentaatiossa yleistä, usein työväestö nähtiin julman 

kapitalistisen sorron uhreina. Kommunistinen puolue halusi etsiä syylliset ja 

saattaa heidät vastuuseen teoistaan. Lisäksi puolue ehdotti huomattavia 

taloudellisia korvauksia työläisille, joille tapahtumasta aiheutui pysyvä 

invaliditeetti sekä leskille ja heidän alaikäisille lapsilleen.
78

 Kommunistien tapa 

puhutella oli hyökkäävä, nytkin he etsivät syyllisiä tapahtumalle. Syyllinen löytyi 
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heidän mukaansa yleensä aina omistavasta luokasta. Omistavan luokan 

poistaminen yhteiskunnasta olikin yksi heidän sanomansa päätavoitteita. Tässä 

yhteydessä kommunistinen puolue jätti mainitsematta kaikki mahdollisesti 

omistavalle luokalle onnettomuudesta koituneet vahingot, jotka olivat varmasti 

tietynlaista poliittista peliä. Kommunistinen puolue toimi tässä hyvin 

voimakkaasti oman ajattelunsa opastamana, kun se arvosteli omistavaa luokkaa ja 

otti työväestön ongelmat huolehdittavakseen.  

 

Clara Zetkinin mukaan erityisesti nuorten oli tärkeää taistella kapitalistista 

yhteiskuntaa vastaan. Huoli tulevaisuudesta tuli olla nuorisolle tärkeä asia. 

Nuorten vapaa kasvaminen taistelemaan luokkaeroista vapaan yhteiskunnan 

puolesta oli hänen mukaansa tärkeää. Myös naisia hän kehotti taisteluun, luvaten 

heille tasa- arvoisempia mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Hänen 

näkemyksensä mukaan kommunistinen ihanneyhteiskunta olisi täysin tasa-

arvoistettu eikä luokkaeroilla tai sukupuolien välisillä eroilla olisi siellä sijaa.
79

 

Clara Zetkin oli ammatiltaan kirjailija ja ainoa puheenvuoron käyttänyt nainen 

valtiopäivillä.
80

 Hän kirjoitti jo sodan aikana tasa- arvoa ja naisasiaa käsitteleviä 

tekstejä.
81

 Hänen sukupuolensa ja naisasia jäivät valtiopäivillä kuitenkin vähän 

sivuun hänen varsinaisesta aiheestaan, mutta ne olivat sinänsä tärkeitä. Asioiden 

esille nostaminen kertoi hänen henkilökohtaisesti pitävän sukupuolieroja 

merkittävänä ongelmana porvarillisessa yhteiskunnassa. Vallankumous tuntui 

olevan kommunisteille utopistinen suunnitelma, jota he tarjosivat ratkaisuna 

kaikkiin yhteiskunnassa oleviin ongelmiin. Ainakin Clara Zetkinille vallankumous 

näyttäytyi poispääsynä sekä luokkataistelusta, että sukupuolten erosta johtuvasta 

sorrosta. Muut kommunistit näkivät vallankumouksen suunnitelmana, jonka 

avulla he pääsisivät ulos talouskriisin aiheuttamasta työttömyydestä. Kommunistit 

näkivät, että vallankumous toisi yhteiskuntaan vain hyviä asioita. 

 

Kirjailijan ammatti näkyi Zetkinin puheenvuoroissa asioiden esittämisen 

suoruutena. Yhteiskunnallisiin epäkohtiin tartuttiin hyvin voimakkaasti ja 

empimättä. Puheen lopussa mielenkiintoisena sanavalinta on se, että hän avaa 

neuvosto- Saksan valtiopäivät. Myös kommunistien toinen puhuja käytti Saksasta 
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nimitystä neuvosto- Saksa.
82

 Tämä oli hyvin mielenkiintoinen avauspuheenvuoron 

päätös siihen nähden, että enemmistö valtiopäiväedustajista oli 

kansallissosialisteja tai heidän kannattajiaan. Sanavalinta oli varmasti myös 

tietoinen ja hän pyrki tällä tavalla herättämään ajatuksia. Ehkä hänen 

tarkoituksensa oli myös tällä tavalla esittää toinen vaihtoehto fasistiselle 

diktatuurille. Mutta hänen sanojensa suoruus ja iskevyys olivat vertaansa vailla. 

Se oli hyökkäys suoraan yhteiskunnan ongelmien ytimeen ehdottaen niihin 

voimakasta ratkaisua. Mutta tämän puheenvuoron päätöksen tarkoituksena oli 

takuuvarmasti saada ihmiset pohtimaan kommunismia ratkaisuna Saksan 

työväenluokan ongelmiin. Porvariston johtamaa yhteiskuntaa ei missään 

puheenvuoroissa nostettu esiin vihankohteena, vaan yleisesti puhuttiin fasisteista, 

jotka nähtiin pahoina. Kuitenkin kommunismin sanoman perusteella on tehtävissä 

se johtopäätös, että Saksan kommunistisen puolueen kansanedustajat vihasivat 

porvarillista yhteiskuntaa, joka riisti työläisiä.  

 

Fasismin uhkakuva 

 

Hyvin yleisesti kommunistien näkemä uhka Saksan tulevaisuuden kannalta 

voimistuvan talouskriisin lisäksi oli fasismi. Clara Zetkin kehotti työläisiä 

yleensäkin torjumaan fasismia. Fasismilla kommunistit yleensä tarkoittivat 

kaikkia porvarillisia puolueita ja myös sosiaalidemokraattista puoluetta. Ei siis 

pelkästään kansallissosialisteja. Hän kuvailee, kuinka fasismi oli kuin liekkimeri, 

joka jättää vain epäonnistumista ja tuhoa kaikkialle minne se yltää. Fasismin hän 

nimesi lisäksi puheissaan terroriorganisaatioksi, joka oli hyvin vahingollinen 

Saksalle.
83

 Viholliskuvan luomisessa olikin tärkeää se, että viholliseen liitettiin 

kaikki mahdolliset kielteiset symbolit ja assosiaatiot.
84

 Terroriorganisaatioksi 

nimeäminen toikin automaattisesti mieleen silmittömän väkivallan erityisesti 

siviilejä kohtaan tai ainakin kommunistien näkemyksen fasistien pyrkimyksestä 

siihen. Puolestaan liekkimeri toi mieleen tulen hallitsemattoman tuhon, joka 

polttaisi kaiken vielä elinkelpoisen tieltään. Tällainen propaganda tuki väkisinkin 

kommunistien käsitystä siitä, että fasistien politiikka oli mieletöntä ja 

väkivaltaista.   
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Jo vuonna 1928 Saksan kommunistinen puolue oli hylännyt sosiaalidemokraatit 

sosialistisina fasisteina, syyttäen heitä Saksan porvariston apureiksi sekä Ranskan 

ja Puolan agenteiksi. Sosiaalidemokraatit yrittivät parantaa välejään 

kommunisteihin, mutta kaikki toivo yhteistoiminnasta kansallissosialisteja vastaan 

oli mennyttä jo vuoteen 1930 mennessä. Kommunistit kuvailivat 

sosiaalidemokraatteja Saksan työväenluokan pettureiksi ja luokkavihollisiksi 

kuten natseja ja muita poliittisia vihollisiaankin.
85

 Kommunistien viha 

sosiaalidemokraatteja kohtaan oli kuitenkin yleisesti lievempää, eikä 

sosiaalidemokraateille annettu yhtä voimakkaita nimityksiä kuin muille fasisteille. 

Kyse oli lähinnä politiikan tekemisen tapojen erosta. Inhoa silti kuitenkin 

tunnettiin, kuitenkin seuraavasta käy ilmi.  

 

Inho sosiaalidemokraatteja kohtaan näkyi hyvin voimakkaasti ainakin 

kansanedustaja Siegfried Rädelin puheenvuorossa, jossa hän toisaalta sanoi 

olevan hyvä työväestön kannalta, kun Paul Löbe oli viimeksi valtiopäivien 

puhemiehenä, mutta toisaalta myös arvosteli sosiaalidemokraatteja siitä, että he 

olivat menneet mukaan fasistisen talousohjelman suunnitteluun.
86

 Tästä 

puheenvuorosta kuitenkin välittyi hyvin kaksijakoinen näkemys kommunistien 

suhteesta sosiaalidemokraatteihin. Samansuuntaisen puheenvuoron 

kansanedustaja Friedrich Rädel piti joulukuun 6. Päivänä. Hän pyysi myös tällöin 

omaa puoluettaan äänestämään sosiaalidemokraattia, mutta totesi samalla 

sosiaalidemokraattisen puolueen johtavan työläisiä harhapoluille, mutta toisaalta 

olevan ainoa puolue, joka sen lisäksi halusi yhteiskunnan sosialisoimista.
87

 Tästä 

sai sen käsityksen, että vasemmiston sisälläkin puolueiden välit olivat hyvin 

kireät. Kuten aiemmin tutkimuskirjallisuuden pohjalta on todettu, niin 

kommunistien ja sosiaalidemokraattien välinen jännite toi ongelmia puolueiden 

väliseen yhteistyöhön. Vasemmistorintama ei sillä hetkellä näyttänyt toimivan 

Saksassa yhtenäisenä rintamana oikeistoryhmiä vastaan.   

 

Fasistien Clara Zetkin kertoi tuottavan Saksan sisäisen turvallisuuden kannalta 

ongelmia, koska heillä oli merkittäviä iskuryhmiä, joiden toiminta oli juuri 
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uudelleen sallittu. Hän arvosteli Papenin hallituksen toimia S.A:n ja S.S:n 

toimintakieltojen purkamisesta, koska hänen mukaansa fasististen suojeluryhmien 

salliminen oli tuonut väkivallan päivittäiseksi ongelmaksi Saksassa.
88

 Tämä 

pitikin paikkansa, mutta hän antoi asiasta yksipuolista tietoa, sillä myös 

kommunistit osallistuivat näihin väkivallan tekoihin.
89

 Propagandassa on 

kuitenkin aina pyrittävä osoittamaan toisen ryhmän hyökkäysaikeet ja 

korostettava oman ryhmän pakkoa puolustautua tätä vastaan.
90

 Kommunistien 

oman aktiivisuuden piilottelu oli tärkeää ja varmasti tarkoituksen mukaista, jotta 

he eivät paljastuisi itse pahaksi. Taistelun toisen puolen väkivaltainen esiin 

nostaminen oli myös tarkoituksellista, jotta illuusio pahasta ja hyökkäävästä 

fasistista säilyisi ja vahvistuisi.  

 

Fasismin arvosteleminen oli yleistä kommunistiselle puolueelle, joka yleensäkin 

piti kaikkea oikeistolaista ja kapitalismia kannattavaa toimintaa tuomittavana. 

Äärioikeistolaisuus herätti kommunisteissa voimakkaita vihan tunteita.  Fasismiin 

kohdistuvan vihan voimakas esiinnousu johtui auttamatta sen voimakkaasta 

asemasta valtiopäivillä ja yleensäkin Saksassa.  Saksan kommunistit erottivat 

kuitenkin tästä fasismin kirjosta pahimmat ja vaaralliset, joita he kutsuivat heidän 

puolueensa oikealla nimellä kansallissosialisteiksi tai Hitlerin puolueeksi. 

Kommunisteista Torgler nimesi kansallissosialistit maanpettureiksi.
91

 Syytös 

maanpetturuudesta oli hyvin voimakas ja äärimmäinen. Propaganda käsittää oman 

puolen aina hyväksi ja sen taistelevan paremman elämän puolesta.
92

 Näin ollen 

kansallissosialistien nimeäminen maanpettureiksi korosti kommunistien käsitystä 

kansallissosialismista huonona vaihtoehtona. Näkemyksellä pyrittiin nostamaan 

kommunistien omaa statusta. Kommunistinen puolue näki tärkeimmäksi 

tehtäväkseen taistelun fasismin vaaraa vastaan.
93

 Viha varmasti myös aiheutui 

pelosta. Voidaankin varmaan sanoa, että kommunistit pelkäsivät ja vihasivat 

fasismin propagandakoneiston voimaa. Sen takia he loivat pyrkivät luomaan 

itsestään mahdollisimman voimakkaan vastavoiman, mikä taas johti yhä 

enemmässä määrin välien kiristymiseen. Myös hyvän kuvan luominen itsestä 
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liittyi tähän näkemykseen, kansallissosialistien alistaminen ja oman hyvyyden 

esiin nostaminen oli keino nostaa kannatusta, mutta myös synnyttää omiin 

joukkoihin itsevarmuutta ja sitä kautta tehdä omasta propagandasta entistä 

voimakkaampaa.  Tätä kierrettä ei ollut helppo katkaista, se jäähdytti 

kommunistien ja kansallissosialistien suhteita entisestään. Se sai 

kansallissosialistit näyttämään entistä enemmän syyllisiltä Saksan ongelmiin 

kommunistien silmissä.  

 

Rädel nosti esille vähäiset tietonsa kansallissosialistien sosiaalipoliittisesta 

ohjelmasta. Hän käytti tässä yhdessä suoria lainauksia kansallissosialistien eri 

paikoissa esittämistä puheenvuoroista, joiden tarkoituksena oli tuoda esiin 

kansallissosialistien sosiaalipolitiikan kylmäkiskoisuus ja raadollisuus. 

Kansallissosialistien mukaan nimittäin yhteiskunnan ei kannattanut satsata 

varojaan esim. raajarikkoisten elättämiseen.
94

 Tämä oli kommunisteille takuulla 

hankala kysymys, sillä he ainakin puheenvuorojensa perusteella tuntuivat 

mielellään tukevan ainakin vaikeassa elämäntilanteessa olevia työläisiä. Tällaisten 

asioiden esiinnostamisella puolue pyrki oman politiikkansa inhimillisen puolen 

esiinnostamiseen. Kansallissosialistien epäinhimillisistä näkemyksistä puhuminen 

oli siis propagandistinen tehokeino, jonka pyrkimyksenä oli esittää 

kansallissosialistit pahana ja kommunistinen puolue hyvänä.      

 

Työväestön huolien kantaminen toistui puolueella pienemmänkin mittakaavan 

asioissa. Kommunistisen puolueen kansanedustajan Siegfried Rädelin mukaan 

Saksan työläiset olivat huolissaan puhemiehen valinnasta.
95

 Tässä Rädel valitsi 

tarkoituksellisesti tukiryhmäkseen Saksan työläiset, jotka myös olivat melko 

varmasti hänen viestinsä kohderyhmä. Samalla hän teki myös selväksi sen, että 

hän haluaa varjella tietyn hänelle ja hänen puolueelleen tärkeän ryhmän etuja. 

Rädel työskenteli kommunistisen puolueen puoluetyöntekijänä.
96

 Tässä asemassa 

hänen kuului varmasti hyvinkin tarkasti tietää, millaisista päivän politiikan 

kysymyksistä hänen puolueensa tukiryhmät olivat kiinnostuneita. Tätä tietoa hän 

sitten käytti hyväkseen valtiopäivillä puhuessaan puolueensa tukiryhmän puolesta.  
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Saksan työläiset halusivat puhemiehen paikalle henkilön, joka oli kykenevä ja 

halusi hoitaa työväestön intressejä. Yhteiskunnallisen kriisin helpottamisen 

kannalta se katsoo, että kommunistin tai sosiaalidemokraatin valitseminen 

puhemieheksi palvelee parhaiten työväestön etua. Hän katsoo lisäksi, että 

työväenluokan oli tärkeää saada edustajansa parlamentin johtoon, jotta 

vältyttäisiin siltä tilanteelta, että parlamentin puhemiehenä toimisi fasisti.
97

 Tässä 

hän nosti puolestaan, niin kuin jo aiemmin Zetkinkin nosti esiin kommunistien 

kiristyneen suhteen fasismiin.
98

  

Tämä luokkatietoisen työväestön ja työssäkäyvän kansan tahto on myös 

Saksan kommunistisen puolueen tahto.
99

  

Tässä kommunistit pyrkivät esittämään, että heillä on tekemissään päätöksissä 

takanaan Saksan luokkatietoisen työväestön tuki ja työssäkäyvän kansan tahto, 

jota he pyrkivät omalla toiminnallaan edistämään ja jonka tuen he jatkossakin 

haluavat säilyttää itsellään. Tämä viittaus kertoo puolueen takana olevan 

merkittävämmän määrän ihmisiä kuin pelkkä tehdastyöläisiin viittaaminen. Se 

antaa käsityksen sen väen laajuudesta, jolle kommunistinen puolue puheensa 

suuntasi. Puolueelle tärkeän ryhmän asioiden ajaminen kertoo tahdosta säilyttää 

oman tukiryhmän kannatus jatkossakin.  

 

Kommunistinen puolue esitti, että he äänestäisivät puhemiehen vaaleissa 

ensimmäisellä kierroksella omaa ehdokastaan ja mahdollisella toisella kierroksella 

sosiaalidemokraattien ehdokasta. Näin vastuu kansallissosialistin valinnasta 

puhemieheksi siirtyy keskustalle.
100

 Näin sanoessaan Rädel tuo selkeästi julki 

puolueen kannan puhemiehen vaalissa. Saksan kommunistinen puolue irrottaa 

itsensä omasta vastuustaan fasistisen puhemiehen valinnassa. Näin tehdessään se 

esittäytyy myös sankarillisena fasistien toiminnan estäjänä omiensa piirissä. 

Saman puheen kommunistinen puolueen edustaja toistaa valtiopäivillä myös 

joulukuun 6. päivänä. Tämä kertoo sen kannattajille, että puolueen poliittinen linja 

on säilynyt muuttumattomana, tietynlainen konsensus tässä asiassa on pitänyt, 

vaikka sillä ei olekaan päästy haluttuihin tuloksiin. Se kertoo myös fasistisen 

vastalauseen jatkuvuudesta. 
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Kommunistinen puolue puhui tässä ja monissa muissa puheenvuoroissa poliittisen 

avoimuuden puolesta. Itse he yrittivät edistää tätä omaa tahtoaan kertomalla 

tahtonsa puhemiehen vaalissa. Lisäksi he pyrkivät useassa puheenvuorossa 

tuomaan esiin avoimesti oman puolueensa tulevaisuuden suunnitelmat. Tämä sai 

ajattelemaan, että he arvostivat avoimuutta ja rehellisyyttä poliittisessa päätöksen 

teossa. Tietynlainen suorasukaisuus toiveissa ja tekemisissä puoltaa myös tätä.  

 

Propagandisti esittää vain yhden puolen asiasta, hän myös tarkasti rajoittaa vapaan 

ajatuksen ja kyseenalaistamisen. Toistaminen on myös yksi propagandistin 

tärkeimmistä tehokeinoista.
101

 Edellä esitetyissä puheenvuoroissa nousi hyvin 

voimakkaasti esiin se, kuinka varsinkin Clara Zetkin ja yleisemminkin muut 

kommunistit pyrkivät toistamaan puolueensa vihollisia ja omia yhteiskunnallisia 

ajatuksiaan, niin että kuulijalle jäi puheenvuorosta mieleen hyvin hyökkäävä sävy, 

jonka tarkoituksena oli vapaan ajattelun ja puheenvuorossa esitettyjen asioiden  

kyseenalaistamisen estäminen. Lisäksi Zetkin pyrki esittämään vain yhden puolen 

asioista, sen näkemyksen joka tuki juuri hänen puolueensa ajatuksia.  

 

Eroon parlamentarismista 

 

Torgler halusi ensimmäisen kerran keskustella hallituksen hajottamisesta 

30.8.1932 käytävässä istunnossa. Hän yritti nostaa hallituksen hajottamista 

seuraavalle esityslistalle vedoten kansallisen puhemiehen epäsuosioon 

valtiopäivillä. Tämän lisäksi hän pyysi seuraavaa valtiopäivien istuntoa koolle 

seuraavaksi päiväksi.
102

 Tästä oli luettavissa se, että ilmeisesti kommunisteilla ei 

ollut valtiopäiviä vastaan mitään suurempaa. He vain halusivat kansallissosialistin 

pois sen johdosta ja porvarilliset puolueet hallituksesta. Vaalijulisteen viesti joutui 

tässä kohdassa ristiriitaan puolueen puheenvuoron kanssa valtiopäivillä. 

Vaalimainoksessa ollut viestihän puhui hyvin voimakkaasti koko demokraattisen 

järjestelmän hajottamisen puolesta.
103

 Kommunistit saattoivat kuitenkin nähdä 

demokratian jatkamisen työläisten kesken mahdollisena, joten ehkä ristiriita liittyi 

tähän. Mahdollisesti myös Ernst Torglerin ammatti kaupanalan työntekijänä 
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saattoi olla vaikuttavana tekijänä, sillä hänen täytyi tuntea liike- elämän asioita 

varsin laajasti. Liike- elämässähän asiat perustuivat pitkälti neuvotteluun, joten 

hän saattoi ajatella myös, että eräänlainen demokraattinen konsensus työväestön 

kesken olisi mahdollinen. Kommunistien viha Papenin hallitusta ja myöhemmin 

myös Schleicherin hallitusta kohtaan tuli esiin kuitenkin esiin myöhemmissä 

kommunistien puheenvuoroissa hyvin vahvasti. Kommunistit eivät kuitenkaan 

puhu suorasta vihasta demokratiaa kohtaan, he vain luonnehtivat Saksassa 

vallitsevaa tilannetta. Vallitseva tilanne työväestön näkökulmasta oli yksi 

puolueen viestintätaktisista keinoista, jolla se pyrki vaikuttamaan kannattajiinsa. 

 

Syyskuun 12. päivänä 1932 jo ennen päiväjärjestyksestä keskustelua kommunisti 

Torgler pyysi taas puheenvuoroa, jossa hän toi kaikkien tiettäväksi kommunistien 

näkemyksen siitä, että 4. ja 5. syyskuuta hätäasetukset oli kumottava ja hän pyysi, 

että samalla äänestettäisiin epäluottamuslauseesta Papenin hallitukselle. 

Hallituksen kumoamisvaatimukseen Torgler puolestaan kertoi olevan syynä sen, 

että hän ei tiedä mitään Papenin hallituksen talousohjelmasta, kriisitilanteen 

hallinnasta eikä taloudenelvyttämissuunnitelmista. Heille oli muodostunut 

sellainen käsitys, että hallitus ei ymmärrä työväestön kohtaloa. Työväestön 

kohtaloa ei voida lyödä alas jokaisella hallituksen aikeella valtiopäivien 

hajottamiseksi. Hän nosti tällä kertaa ongelmaksi Papenin hallituksen, joka oli 

diktatuurisin elkein luonut hätäasetuksia, joilla työväestön asema murretaan 

kommunistien mielestä.
104

 Kommunistit tuntuvat pyrkivän kohti haluamaansa 

ratkaisua järjestämällä lisää vaikeuksia parlamentarismille. Toiminnan ajatus ja 

kapitalistisen parlamentarismin hajottaminen onkin tärkeää kommunismille 

taistelussa kohti proletariaatin diktatuuria.  

 

Kommunistit tuntuivat jatkuvasti pyörittelevän puheissaan työväestön hätää ja 

ahdinkoa. Tällä kertaa kommunistit hyökkäävät hallitusta ja sen hätäasetuksia 

vastaan hyvin voimakkain keinoin vaatimalla hallitukselle epäluottamuslausetta. 

Tämä ei ollut suinkaan viimeinen kerta, kun kommunistinen puolue näin 

suorasukaisesti ehdotti hallitukselle äänestettävää epäluottamuslausetta. 

 

Jokaisen puoluekoalition aukaiseminen ja käsittely pelastaisi demokratian ja 
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parlamentin. Torglerin mukaan työväestö ei kestä sitä, että sellaista peliä heidän 

elinmahdollisuuksillaan harjoitetaan. Hätäasetusten kumoamista hän perusteli 

sillä, että ne tarkoittavat työläisille absoluuttista nälkää ja heidän 

elämänperusteidensa hävittämistä.
105

 Tässä puheessaan Torgler ei ehdota 

vaihtoehtoista tapaa toimia, hän vain arvostelee hallituksen päätöksiä. 

Absoluuttinen nälkä ja elämänperusteiden hävittäminen olivat aika voimakkaita 

moitteita siihen nähden, että hallitus yritti varmaankin parhaansa mukaan tukea 

Saksan liike- elämää ja luoda työpaikkoja. Valtiolla ei kriisin aikana vain ollut 

varaa turvata työttömyyttä ja maksaa työläisille palkkoja. Kapitalistisen 

yhteiskunnan hyväksyminen ja hallituksen toimien kunnioittaminen tuntui olevan 

todella vaikeaa kommunisteille. 

 

Tärkeää oli kuitenkin miettiä, mitä propagandistisia elementtejä Torglerin puhe 

yksistään jo sisälsi. Hän vetosi puheessaan työväenluokkaan, joka ajatteli hänen ja 

hänen puolueensa kanssa samalla tavalla Papenin hallituksen diktatuurisista 

hätäasetuksista. Auktoriteettiin tai yleisöön vetoaminen oli tärkeä propagandistin 

työväline. Tällä tavoin toimimalla hän osoitti puheellaan olevan takanaan 

voimaa.
106

 Näin työväenluokka merkitsi myös varmasti hänen puheenvuoronsa 

kuulijakuntaa. Tällä tavalla hän pyrki vetoamaan tiettyyn sosiaaliseen ryhmään 

yhteiskunnassa.  Hän nimesi Papenin hallituksen nälkähallitukseksi, joka riistää 

työväestöltä heidän elinmahdollisuutensa. Hallituksen nimeäminen 

nälkähallitukseksi ei antanut lupauksia siitä, että hallituksen vallassa pysymisen 

aikana olisi tulossa helpotusta kansan ongelmiin. Nälkähallitukseksi nimeäminen 

oli lisäksi propagandistinen tehokeino hallituksen pahuuden osoittamiseksi. 

 

Epätietoisuus tuntui lisäksi hämmentävän häntä, sillä hän ei tunnu tietävän oikein 

mitään Papenin hallituksen tavoista hoitaa asioita pitkällä tähtäimellä. 

Epätietoisuuden nimeämisen tarkoituksena oli lisätä tilanteen kaoottisuutta ja se 

tavallaan myös vahvisti oman puolueen tasapainoisuutta ulospäin. Puheessaan hän 

toisti monta kertaa samat asiat hiukan eri tavalla, tämä on propagandistinen 

tehokeino, jonka avulla pyritään siihen, että kuulija muistaisi puheessa esiintyvät 

tärkeät asiat. Sen lisäksi puheella pyrittiin myös kiihottamaan ihmisiä, tässä 

tapauksessa työväestöä ja saamaan heidät maan laillista hallitusta vastaan. Lisäksi 
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Torgler käytti tehokeinona asioiden kasaamista, jolla hän pyrki kertomaan 

työväestön nälästä ja elämän vaikeutumisesta Papenin hallituksen ja sen 

asettamien hätäasetusten myötä. Yhteiskunnallisen kriisin ratkaisemisen 

näkökulmasta oli tärkeää kuitenkin se, että Torgler tuntuu haluavan hallituksen 

pois vallasta.  

 

Seuraavan istunnon asialistasta keskusteltaessa kommunistit ehdottivat taas 

epäluottamuslauseäänestystä tällä kertaa Schleicherin hallitukselle. Tätä he 

perustelivat sillä, että tämä hallitus toimi käytännössä samanlaisella 

kokoonpanolla, kuin heidän vihaamansa Papenin hallitus. Niinpä heidän 

mielestään sen talouspolitiikka perustui samalla tavalla hätäasetuksille kuin 

edeltäjänsäkin. Lisäksi syyskuun 4. päivän hätäasetus tuntui vaikuttavan heidän 

kielteiseen suhtautumiseensa. Työväestö tuntui kommunistien mukaan saaneen 

tarpeekseen viime kuukausina erityisesti tämän hätäasetuksen aiheuttamista 

kärsimyksistä. Kommunistit halusivat ilman keskustelua kumota kyseisen 

hätäasetuksen ja sen lisäksi myös ilman minkäänlaista keskustelua kaataa 

Schleicherin hallituksen.
107

 Toistuva tällainen käytös kertoi heidän 

kykenemättömyydestään yhteistyöhön muiden poliittisten puolueiden kanssa. 

Ajattelu tuntui menevän äärimmäisyyksiin myös kommunisteilla ja tämän takia 

parlamentaarinen yhteistyö Saksassa oli kyseisenä aikana haastavaa. Lisäksi 

hallituksen kaatamisyrityksien toistaminen heijasteli varmasti myös Saksan 

yhteiskunnallista kriisiä ja parlamentarismin toimimattomuutta. Se kertoi sen, 

mikä jo muutoinkin pystyttiin lukemaan valtiopäivien keskustelun sävystä ja 

istuntojen vähäisyydestä. Parlamentarismi ei toiminut, oikeastaan maassa oli jo 

pitkään eletty yhden henkilön presidentin diktatuurin varassa. Vaikka 

valtiopäiväpuolueet taistelivat vastaan, niiden sanoilla tai teoilla ei ollut juurikaan 

merkitystä. Yhteiskuntaa hallitsi jo paljon pienempi, mutta vallaltaan sillä hetkellä 

merkityksellisempi koalitio presidentinkabinetti.
108

 

 

Suhde sosiaalidemokraatteihin tuntui kiristyvän tarkasteluaikani loppua kohden. 

Kun ensiksi suhde on melko neutraali, niin loppua kohti sosiaalidemokraatteja 

alettiin syyttää tosiasioiden unohtamisesta.
109

 Tällainen muutos kertoi varmaankin 
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puolueiden välisten suhteiden kärjistymisestä entisestään. Lisäksi se edusti myös 

Saksan tilanteen vakavuutta ja yhteiskunnallisen kriisin syvenemistä. 

Kommunistisen puolueen politiikka joutui konfliktiin sekä paikallisella että 

kansainvälisellä tasolla sosiaalidemokraattisen puolueen politiikan kanssa. 

Kommunistit pitivät tärkeänä valtionkontrollia ja työläisten hyvinvointia heidän 

omissa yhteisöissä.
110

 

 

Clara Zetkinin mukaan ongelma Saksassa oli se, että kaikki valta oli  

presidentinkabinetin käsissä, joka ohjaili hätäasetusten avulla maata haluamaansa 

suuntaan.  Presidentinkabinetti oli ulko- ja sisäpolitiikassaan täysin epäonnistunut. 

Maan ongelmallisen tilanteen ydin oli hänen mielestään siis tavassa hallita sitä. 

Tästä ongelmasta hänen mukaansa kärsi erityisesti työväestö. Hallitsemisen 

ongelma oli lähinnä vääränlainen diktatuuri. Diktatuuriin oli monta sataa vuotta 

kestäneen keisarivallan aikana totuttu. Uusi parlamentaarinen tapa johtaa kansaa 

oli jo ensimmäisten toimintavuosiensa aikana kohdannut haasteita. Ruhrin 

kriisitilanne oli viime kädessä pystytty ratkaisemaan vain presidentin säätämien 

hätäasetusten avulla.
111

 Kukaan ei ollut tässä vaiheessa nähnyt perustuslakiin 

liittyviä ongelmia, mutta presidentinkabinetin otettua yhä voimakkaammin vallan 

itselleen 1930- luvun alussa ongelmat alkoivat näkyä.   

 

Valtiopäivillä keskusteltiin jonkin verran kommunistivankien vapauttamisesta. Se 

oli tärkeä kysymys sinänsä ja siihen liittyi se minkälainen julkaisutoiminta 

Saksassa oli sallittua kyseisenä aikana.
112

 Kommunistien sanoma nähtiin 

ilmeisesti vaaralliseksi ja haitalliseksi muissa saksalaisissa puolueissa, koska 

heidän painokoneensa haluttiin sulkea. Saattoi olla myös niin, että kommunistien 

oma hyökkäävä puhe muita poliittisia ryhmiä kohtaan, oli syynä heidän 

kansanedustajiensa joutumiseen vankilaan. Syynä saattoi olla myös 

kansankiihottaminen vallankumoukseen ja laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan. 

Sinänsä ei ole kiinnostavaa pohtia, mistä rangaistus tuli, kun vankina olleet 

kansanedustajat joka tapauksessa vapautettiin. 

 

Kommunistit halusivat nostaa työväestön hädän tärkeimmäksi korjattavaksi 
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asiaksi valtiopäivillä. Yritysten tekemät konkurssit näyttivät vaikeuttavan tätä 

työtä, mutta he tuntuivat uskovan vallankumoussanomansa läpimenemiseen.  

Puheenvuoronsa lopuksi he kehottivat työntekijöitä nousemaan hallitusta vastaan 

sekä järjestämään iskun maan laillista hallitusta vastaan, jotta työväestön asema 

paranisi.
113

 Kansannousun kannattaminen näkyi ainakin tässä puheenvuorossa 

voimakkaasti. Kommunistit selkeästi kyseenalaistivat maata hallitsevan 

hallituksen ja halusivat tilanteeseen nopeita ja tuntuvia muutoksia. Parempaa 

elintasoa työtätekevälle luokalle, jotta heillä olisi mahdollisuus parantaa 

yhteiskuntaa. He ajoivat tärkeiksi katsomiensa asioiden läpimenoa keinolla millä 

hyvänsä.  

 

Neuvostoliiton esimerkki ideologian pohjana 

 

Zetkin toi puheessaan esille ihailunsa Venäjällä tapahtunutta vallankumousta 

kohtaan. Se oli hänen mukaansa suuri maailmanhistoriallinen todiste siitä, että 

suunnitelmatalous on paras ratkaisu. Venäläinen vallankumous oli hänen 

mukaansa osoitus siitä, kuinka tuotantovoima voidaan sopeuttaa 

suunnitelmatalouteen, vihollisuudet lakkaavat, imperialistisen ryöstön tarve 

päättyy ja orjasopimukset, kuten Saksan tapauksessa Versailles’n rauhansopimus 

voitaisiin repiä kappaleiksi.
114

 Neuvostoliitto nähtiin kommunistisessa maailmassa 

suojamuurina anti-imperialistisia ja antifasistisia voimia vastaan.
115

 Saksan 

kommunistinen puolue tuntui uskovan siihen, että proletariaatin vallankumouksen 

myötä myös maan muut ongelmat ratkeaisivat. Versailles’n rauhansopimuskin 

voitaisiin sen jälkeen hävittää, koska Saksalla ei olisi enää tarvetta vihollisuuksiin 

eikä imperialistiseen ryöstöön. Saksasta tulisi näin ollen vapaa sen hetken suurista 

ongelmista. Suhteet naapurivaltioihin lämpenisivät, kun he tietäisivät että uhka 

Saksan taholta ei enää ollut todellinen. Tätä kautta kansa pääsisi vapaaksi myös 

sitä kahlitsevasta Versailles’n rauhansopimuksesta, eikä enää tarvitsisi miettiä 

sotakorvausten maksamista. Vaalimainoksessa mainittu termi vapaus tulisi näin 

ollen toteutumaan yhteiskunnan tasolla.  

 

Suhteessa kriisiin kapitalistisessa maailmassa kommunisteja miellytti erityisesti 
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kommunismin rakentaminen Neuvostoliitossa. Kommunistit alkoivatkin 

propagandassaan kutsua Neuvostoliiton mallia ainoaksi mahdolliseksi tieksi ulos 

kapitalismin tuottamasta talouskriisistä.
116

 Kommunistien kansanedustaja Wilhelm 

Pieck nosti esiin omassa puheenvuorossaan ihailunsa Neuvostoliittoa kohtaan. 

Siellä oli hänen näkemyksensä mukaan kaikille tarjolla töitä lisäksi yhteiskunta 

tuotti kaiken mitä ihmiset todella tarvitsivat, joten kaikilla oli yllin kyllin 

kaikkea.
117

 Neuvostoliiton ihailu näkyi siinä, minkälaista yhteiskuntaa 

kommunistit olivat Saksaan luomassa. Työttömyyden poistaminen oli tärkeä asia 

ja Neuvostoliiton esimerkillistä toimintaa sen hyväksi käytettiin tässä 

esimerkkinä. Puolue oli luvannut vaalijulisteessaan lisäksi työtä ja leipää. Työn ja 

leivän saaminen työläisille oli mahdollista toteuttaa, jos Saksan työväestö toimisi 

Neuvostoliiton esimerkin mukaisesti. Tosin tässä ei kerrottu, miten 

Neuvostoliitossa oli päädytty tähän ratkaisuun, mutta joka tapauksessa ratkaisu oli 

ilmeisesti todettu hyväksi.    

 

Clara Zetkin ei erottele puheessaan ihmisiä sinänsä työväenluokkaan ja 

omistavaan luokkaan, vaan hänen puheestaan jäi sellainen käsitys, että 

kommunismista hyötyisi koko Saksa ja se olisi ainoa tie vapauteen kapitalismin 

aiheuttamasta talouskriisistä. Hän kehui Neuvostoliiton rauhanpolitiikkaa ja 

yleensäkin suhtautumista muihin kansoihin ystävällismieliseksi.
118

 Lojaalisuus 

Neuvostoliittoa ja Leninin kolmatta internationaalia kohtaan olivatkin todellisia 

asioita Saksan kommunistiselle puolueelle 1930- luvun alussa.
119

 Positiivinen 

riippuvuus Neuvostoliittoa kohtaan oli merkittävä asia kommunistiselle 

puolueelle. Maailmanlaajuisen kommunismin edistäminen sitoi puoluetta ja 

kyseinen jakso tiukensi vielä entisestään käsityksiä kapitalismia vastaan.
120

 

Valtiopäivillä puhuessaan edustajat keskittyivät kuitenkin vain Saksan tilanteeseen 

ja puolueen suhde Neuvostoliittoon jäi hyvin vähäiselle esittämiselle. 

Kommunistinen puolue oli kuitenkin yhä enemmän kiinnostunut yhteistyöstä 

Neuvostoliiton kanssa.
121
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Yhteenveto 

 

Kommunisteilla vaalijulisteiden sanoma tuli esille heidän puheenvuoroissaan. 

Kommunistit toivat puheissaan voimakkaasti esille toiveensa sillä hetkellä 

Saksassa vallalla olevan systeemin loppumisesta. Vapauden, työn ja leivän 

tavoitteet liittyivät olennaisena osana puolueen päätavoitteeseen. Puheenvuoroissa 

kommunistit eivät kuitenkaan yleensäkään perustelleet näkemyksiään kovin 

johdonmukaisesti. Heidän kielenkäyttönsä oli värikästä, yleisesti voitaisiin todeta, 

että se oli enemmän kuvailevaa kuin selittävää. Heidän puheenvuorojensa 

pyrkimyksenä oli selkeästi saada omille näkemyksilleen yhteiskunnan tilasta 

tietoisuutta, lisäksi kommunistisen puolueen tarkoituksena oli saada ihmiset 

ajattelemaan asioista samalla tavalla kuin he ajattelivat. Puheiden sävy oli 

voimakkaan propagandistinen ja ne kannattivat tietynlaisia yhteiskunnallisia 

ihanteita.    

 

Mielenkiintoista kuitenkin tässä oli mielestäni se, kuinka kommunistit nimittivät 

Saksassa olevia porvarillisia puolueita ja sosiaalidemokraatteja fasisteiksi. 

Suhteessa sosiaalidemokraatteihin oli kuitenkin aistittavissa kaksijakoisuutta. 

Toisaalta puoluetta pidettiin porvarillisiin fasisteihin kuuluvana, mutta toisaalta 

kommunistit olivat valmiita tietyissä asioissa yhteistoimintaan 

sosiaalidemokraattien kanssa. Syynä tähän oli kommunismin ja kapitalististen 

puolueiden voimakas ero yhteiskunnallisista näkemyksistä. Ehkä voimakkainta 

vihaa kapitalismia kannattavia puolueita kohtaan kommunisteilla aiheutti se, että 

he näkivät kapitalismin yhteiskunnallisen kriisin pääsyynä. Kommunistien ja 

sosiaalidemokraattien poliittiset tavoitteet olivat myös liian kaukana toisistaan, 

että yhteistyö tai toiminta olisi ollut mahdollista. Fasistien suoranaisen pahuuden 

esittämistä käytettiin tarkoituksellisesti omien rivien merkityksen voimistamiseen. 

Myös vapautuminen fasismista saatiin sen pahuutta ja julmuutta korostamalla 

näyttämään entistä houkuttelevammalle.   

 

Kommunistien päätavoite oli proletariaatin vallankumous. Tähän tavoitteeseen 

pyrkiessään kommunistit arvostelivat lähinnä maan nykyistä hallintoa ja yrittivät 

syyllistää kapitalismia Saksan taloustilanteesta. Kommunistit uskoivat työväestön 

taloudellisen laman aikana olevan entistä valmiimpi proletariaatin 
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vallankumoukseen. Mitään ihannekuvia ei kuitenkin proletariaatin 

vallankumouksen jälkeisestä Saksasta esitetty. Muutama poliitikko kuitenkin 

kertoi ihailustaan Neuvostoliittoa kohtaan, joka oli ainoa kommunistinen maa 

maailmassa 1930- luvun alussa. He nostivat erityisesti esiin Neuvostoliiton 

rauhanpolitiikan ja työttömyyden täydellisen poistamisen. Ne tuntuivat heistä 

mahdollisilta toteuttaa myös Saksassa sen jälkeen, kun kapitalistinen yhteiskunta 

oli poistettu. Neuvostoliittoa voitiin pitää ideologisena esimerkkinä ja ihanteena 

Saksan kommunisteille, jossa työ perustui yhteisomistukseen.  

 

Saksan kommunistinen puolue vetosi puheenvuoroissaan erityisesti 

työväenluokkaan ja pyrki myös palvelemaan kyseisen luokan etuja kaikissa 

asioissa. Euroopan kommunististen puolueiden yleisenä ohjeena olikin palvella 

työväenluokan etuja. Myös pyrkimys vallankumoukseen ja Neuvostoliiton 

politiikan ihaileminen oli yhdistettävissä yleiseurooppalaisempaan kommunismin 

kehityssuuntaan. Jo marxilaisen filosofian oppi-isät Karl Marx ja Friedrich Engels 

olivat tuoneet esiin proletariaatin vallankumouksen ja riistokapitalismista 

irrottautumisen tärkeyden. 
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2. Kansallissosialistit yhtenäisen Saksan puolesta 

 

Heinäkuun 31. 1932 parlamenttivaalit näyttivät kansallissosialisteille selkeää 

voittoa. Puolueen paikkamäärä kasvoi 230:een ja siitä tuli valtiopäivien suurin 

puolue. Kansallissosialistien voimakas kannatuksennousu olikin merkittävää 

näissä vaaleissa. Hallituksen muodostamisesta tuli ongelmallista, koska muut 

puolueet eivät halunneet Hitleriä mukaan hallitukseen. Parlamentistakin tuli 

demokraattisessa mielessä täysin toimintakyvytön.
122

 Tällä vaalikaudella 

kansallissosialistinen puolue käytti eniten puheenvuoroja valtiopäivillä suhteessa 

muuhun tutkimaani kahteen oppositiopuolueeseen. Kansallissosialistinen puolue 

käytti tällä vaalikaudella yhteensä 28 puheenvuoroa.
123

  Puheenvuoroja käyttivät 

valtiopäivien puhemiehenä toiminut Hermann Göring ja hänen lisäkseen Dr 

Wilhelm Frick, joka toimi kansallissosialistien valtiopäiväryhmän johtaja. 

 

Uudet valtiopäivävaalit 6. marraskuuta 1932 tarkoittivat kansallissosialistien 

kannatukselle pientä laskua. Heidän paikkansa valtiopäivillä laskivat 230:sta 

196:een. Näissä vaaleissa merkityksellistä oli puolestaan vasemmiston 

radikalisoituminen.  Sosiaalidemokraattien menettäessä ääniään kommunistien 

äänimäärä lisääntyi. Turhautuminen kansallissosialistisen puolueen sisällä johti 

entistä voimakkaampaan puolueen jakautumiseen.  Kanslerina toiminut Schleicher 

yritti saada puolueen vasemmistosiipeen kuuluvan Gregor Strasserin avulla 

kansallissosialistit parlamenttivastuuseen, mutta hän kuitenkin epäonnistui tässä, 

koska Gregor Strasser oli liian voimaton vastustamaan Hitleriä.
124

 Valtiopäivien 

istuntokausi avattiin 6.12 ja se päättyi 9.12. Tämän aikana ehdittiin käyttää 277 

puheenvuoroa. Kansallissosialistit käyttivät näistä puheenvuoroista 86 eli noin 

yhden kolmasosan. Tällä vaalikaudella kansallissosialistit käyttivät useampia 

puhujia.
125

  

 

Adolf Hitler oli vuonna 1918 taideopinnoissaan epäonnistunut ja ensimmäisestä 

maailmansodasta traumatisoitunut, suurelle yleisölle tuntematon mies, jonka 

aatemaailma koostui antisemitismistä, antimarxismista, suur- saksalaisuudesta ja 
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nationalismista. Vaikuttimina hänen poliittiselle uralleen toimivat lisäksi hänen 

lukeneisuutensa ja henkilökohtaiset suhteensa sekä hänen Wienissä viettämänsä 

vuodet. Vuonna 1919 Hitler liittyi vastaperustettuun Saksan 

työläistenpuolueeseen
126

. Hänestä tuli hyvin nopeasti puolueen suosituin puhuja, 

koska hänellä oli erinomaiset puhujan lahjat. Vuonna 1922 Hitleristä tuli puolueen 

kiistaton johtaja. Hän muutti puolueen tunnukseksi hakaristilipun ja lisäsi 

puolueen nimeen sanat kansallissosialistinen. Hitlerin ympärille muodostui hyvin 

nopeasti Saksassa voimakas henkilökultti, jolle puolueen suosio osaksi perustui.
127

      

 

Kansallissosialistinen puolue
128

 oli äärioikeistolainen puolue, joka kannatti 

äärikansallisia arvoja. Kansallissosialistit ajattelivat, että Saksa saattoi valita vain 

kommunistien tai natsien väliltä. Monet saksalaiset hyvin toimeen tulevat ja 

keskiluokkaiset pitivät kansallissosialismia ainoana mahdollisuutena voittaa 

bolsevismi. Tämä ajatus toi heidän kannatuksensa kansallissosialistiselle 

puolueelle. Hitlerin liike lupasi voittaa luokkajaon ja luoda oikean kansallisen 

yhteisön, taloudellisen menestyksen ja kansallisen suuruuden. Päästäkseen tähän 

päämäärään kansallissosialistit vaativat demokratian tuhoamista ja vallan 

siirtämistä Hitlerille ja hänen käskyläisilleen sekä sellaisten joukkojen kuten 

esimerkiksi juutalaisten eliminoimista yhteiskunnasta, jotka toivat heidän 

mukaansa Saksaan ongelmia.
129

 Liike ei kuitenkaan ollut ohjelmallisesti eikä 

ideologisesti yhtenäinen, sen sijaan sen kannatus perustui suurelta osaltaan 

liikkeen johtajan Adolf Hitlerin karismaattiseen esiintymiseen.
130

  

 

Kansallissosialismin päätavoitteet perustuivat vahvaan nationalismiin. Puolue 

lupasi saksalaisten elintilan laajentamista, jolla voitiin vapauttaa miljoonia 

ulkomaisen vallan alla asuvia saksalaisia.  Puolueen vahva revanssihakuinen 

ulkopolitiikka pyrki Saksan sodassa menettämien alueiden palauttamiseen ja 

halusi Saksan löytävän tien entiseen loistoonsa. Kansallissosialistien 

ulkopolitiikka perustui aggressiolle ilman sotaa. Puolue tuomitsi poliittiset 

vihollisensa muukalaisiksi tai ulkomaalaisiksi. Kansallissosialisti halusivat 

perustaa talouden omavaraisuuteen. Tämä oli erityisesti maanviljelijöiden 
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mieleen. Keskiluokan ja työväestön pitäisi puolueen mukaan yhdessä työskennellä 

yhteisen Saksan hyväksi. Kansallissosialistit lupasivat alun perin työtä ja 

hyvinvointia kaikille. Päämääränä puolueella oli kansallisen talouden itsenäinen 

hallinta, niin että kansainvälinen talous ei olisi Saksassa määräävässä asemassa.
131

    

 

Vaalimainoksessaan puolueella oli ”Työtä, vapautta ja leipää
132

” teema, johon oli 

kuvattuna nuori ja lihaksikas vaaleahiuksinen mies, jonka toiselta olkapäältä 

riippui siemenpussi, jonka alareunasta hän piti kiinni. Pussista hän valutti toisella 

kädellä siemeniä maahan kulkiessaan eteenpäin. Tekstin tarkoituksena oli luvata, 

että työtä, vapautta ja leipää oli mahdollista saada, jos äänesti kansallissosialisteja. 

Lihaksikas, vaaleahiuksinen mies kertoi puolestaan puolueen pyrkimyksestä 

vahvaan ja urheilulliseen ihmiskuvaan.
133

 Toisessa julisteessa on paljon 

erinäköisiä ja ikäisiä ihmisiä jonottamassa jotakin. Julisteen vasemmassa 

yläreunassa oli painettu teksti ”meidän viimeinen toivomme
134

” ja alareunassa on 

isolla teksti Hitler.
135

  

 

 

Pyrkimys demokratiasta diktatuuriin 

 

 

Hermann Göring valittiin ensimmäiseksi puhemieheksi keskustan, 

kansallissosialistien ja Baijerin kansanpuolueen äänillä. Vasta valtiopäivien 

puhemieheksi valittu Göring nosti puheenvuorossaan esille sen, kuinka hänen 

näkemyksensä mukaan valtiopäiville oli kokoontunut kansallinen enemmistö. Hän 

perusteli tätä sillä, että valtiopäivät oli pystynyt valitsemaan kansallisen 

enemmistön tuelle pohjautuvan puhemiehen jo ensimmäisellä vaalikierroksella. 

Tämän perusteella hallituksen julistama hätätila tuli hänen mukaansa purkaa ja 

valtiopäivien seuraavaa istuntoa oli lykättävä.
136

 Kiinnostavinta tässä 

puheenvuorossa oli se, että Göring näki oman puolueensa ja keskustan 

enemmistön ratkaisevan kaikki Saksan ongelmat. Hän ei tuntunut ottavan 

huomioon kenenkään muun mielipiteitä. Samalla hän myös vähätteli hallituksen ja 
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presidentin oikeutta määritellä Saksan yhteiskunnallisesti vaikeaa tilannetta. Tämä 

oli luultavasti myös osa kansallissosialistien poliittista peliä, jonka avulla he 

yrittivät päästä valtaan pakottamalla hallituksen turvautumaan hätäasetus 

politiikkaan, kun valtiopäiviä ei kutsuttu koolle. Tässä asiassa puolue sai oman 

tahtonsa läpi valtiopäivillä. 

 

Puheenvuorossa näkyi voimakkaasti se, kuinka kansallissosialistien mielestä 

heidän oma ryhmänsä tiesi parhaiten, mikä oli parasta Saksan kansalle. Oman 

ryhmän paremmuus suhteessa muihin oli tärkeä propagandistinen tehokeino, jolla 

pyrittiin luomaan yhteishenkeä suhteessa muihin ja lisäksi erottautumaan 

muista.
137

 Tämä osoittautui puheenvuorossa tärkeäksi asiaksi, jolla pyrittiin 

erottautumaan muista Saksassa olevista puolueista, joilla oli heidän mielestään 

väärä näkemys asioista. Tässä ei kuitenkaan alettu arvostella eri puolueita tai 

hallitusta, vaan suoraan vaikutettiin niiden mahdollisuuteen käyttää valtaa ja tuoda 

julki omat mielipiteensä. Suuri vaalivoitto ja suurimman puolueen asema 

valtiopäivillä oli antanut puolueelle tietynlaista itsevarmuutta toimia vahvasti 

omien pyrkimystensä toteuttamiseksi. Göringin toiminnassa näkyi luottamus 

puolueen sanoman ajankohtaisuuteen ja kiinnostavuuteen sekä tärkeyteen 

äänestäjien piirissä. 

 

Samanlainen valtiopäivien ja hallituksen merkitystä vähättelevä suhtautuminen 

näkyi Göringin käytöksestä 12.9.1932 valtiopäivillä epäluottamuslause 

äänestyksessä, kun hän runnoi äänestyksen läpi väkisin, vaikka hallituksen 

edustaja Franz von Papen yritti epätoivoisesti herättää hänen huomionsa. Papen ei 

saanut sanoa sanaakaan vaan hänen piti taipua valtiopäivien päätökseen. Sen 

jälkeen kun äänestys oli loppuun suoritettu, Göringillä oli aikaa tarkastella 

Papenin hänen pöydälleen tuomaa valtiopäivien erottamispyyntöä. Göring väitti 

paperin olevan laiton, koska sen toisena allekirjoittajana oli juuri vallasta 

luopuneen hallituksen ministeri.
138 

Tässä Tässä kohtauksessa kyseenalaistui, 

Saksassa yleisesti tuona aikana tunnettu kansallissosialistien pyrkimys laillista 

tietä valtaan. Tämä asia saikin odotetusti Saksassa huomiota osakseen, mikä näkyi 

seuraavissa marraskuussa 1932 pidetyissä vaaleissa kansallissosialistien 
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heikentyneenä kannatuksena.
139

  

 

Puheenvuorossa oli merkittävää kuitenkin se, että Göring käyttäytyi hyvin 

ylimielisesti hallitusta kohtaan. Hän vähätteli kanslerin allekirjoittamaa lappua ja 

väitti sen olevan mitätön. Kansallissosialistisen puolueen näkemysten voitto 

muiden puolueiden mielipiteistä ei ollut mikään ihme, olihan 

kansallissosialisteilla enemmistö valtiopäiväpaikoista. Asioiden esittäminen 

omalle puolueelle edullisessa valossa teki asioista propagandaa.
140

 Tässä Göring 

toimi oman puolueensa edun kannalta merkityksellisesti. Kansallissosialistit 

pitivät nimittäin demokratiaa Saksan tulevaisuuden kannalta mahdottomana 

vaihtoehtona. Käsittelyssäni olevassa puheenvuorossa Göring esitti näkemyksensä 

hyvin hyökkäävään sävyyn muiden näkemyksiä kuuntelematta. Göringin 

puheenvuoron hyökkäävyys riippumatta siitä, onnistuiko hän tahtonsa 

läpisaamisessa, oli tarpeeksi voimakas syy puhua hänen puheenvuorostaan 

poliittisena propagandana. Göring pyrki vähättelemällä Papenin hänen pöydälleen 

jättämää paperia kätkemään ja peittämään sen tosiasian, että myös valtiopäivät oli 

todellisuudessa kumottu.  

 

Näissä äsken esitetyissä puheenvuoroissa näkyi merkittävänä piirteenä 

kansallissosialistien inho demokratiaa kohtaan. Demokratian inho näkyi puolueen 

tavassa vähätellä muiden puolueiden, hallituksen ja presidentin oikeutta määritellä 

Saksan senhetkistä tilaa. Lisäksi antidemokraattisuus näkyi siinä, kuinka hallitus 

pakotettiin suostumaan hätäasetuspolitiikkaan, kun valtiopäivien seuraavaa 

kokoontumista viivästytettiin. Toisessa Göringin pitämässä puheenvuorossa 

demokratia vähättely näkyi siinä, kuinka Göring ei antanut hallituksen edustajille 

mahdollisuutta puolustella asioita, vaan yksiselitteisesti eteni suoraan äänestyksen 

kautta hallituksen kaatamiseen. Göringin ja kansallissosialistien teot 

enemmistöhallitukseen perustuvan demokratian muodostamisen mahdottomaksi, 

joka taas teki valtiopäivien toiminnan mahdottomaksi. Demokratian kaataminen ja 

valtaan pääsy laillista tietä oli yksi kansallissosialistien suurista tavoitteista. 

Lisäksi ei sovi unohtaa sitä, että myös kommunistit halusivat demokratian 

kaatumista. Saksan demokratia olikin ongelmissa ääriliikkeiden kannatuksen 

kasvaessa. 
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Kansallissosialistien menestymisen historia näyttäytyi peilikuvana tasavallan 

kärsimyshistorialle, koska minkään muun puolueen menestys ei ollut yhtä 

voimakkaasti riippuvainen kriisistä. Kansallissosialismi esitteli itsensä 

vastavoimaksi kommunismille ja sosialismille. Vuosina 1930- 1932 

kansallissosialistit pyrkivät pysyvästi hajottamaan sosiaalidemokraattien ja 

keskustan väliset liitot ja hallituskoalitioyritykset. Saksasta kehittyi vaikeuksien 

seurauksena autoritäärinen virkamiesvaltio. Perustuslain mukaan toimiminen 

tarkoitti siirtymistä hätäasetushallituksiin. Tämä johti puolestaan 

epäluottamukseen parlamentaarista järjestystä kohtaan ja sen myötä ennen pitkää 

parlamentaariseen vallanjaon kumoamiseen.
141

 Tämä näyttäytyi 

kansallissosialisteille hitaana, mutta laillisena tienä valtaan.  

 

Länsimäisen demokratian kehitys oli puolueen johtajan Adolf Hitlerin mukaan 

hänen vihaamansa marxilaisuuden lian ja loan otollinen kasvualusta, jonka elämän 

edellytyksenä ollut symbolinen tuli oli palanut loppuun. Parlamentaarisessa 

hallintatavassa väheni Hitlerin mukaansa yksilön vastuuntunto, sillä enemmistön 

valta kielsi hänen mukaansa yksilön arvovallan. Tämä oli hänen mukaansa synti 

luonnon ylimyksellistä periaatetta kohtaan. Erityisesti nopeat vaihdokset 

johtavissa kerroksissa olivat Hitlerin mielestä tuhoisia. Vaihdosten uhreina 

todelliset poliittiset johtajat jäivät usein varjoon ja tästä seurasi hänen mukaansa 

johtavan eliitin henkinen köyhtyminen. Näin ollen valtiopäivät olivat Hitlerin 

mukaan aran politiikan tekemisen ja vastuuttomuuden yhdentymä.
142

 Tällä tavalla 

Hitler toi esille oman inhonsa parlamentarismia kohtaan. Valtiopäivillä Göring 

puolestaan yritti ratkaista asiat niin, että puolueen toive demokratian kaatumisesta 

toteutuisi ja se voisi perustaa Saksaan oman käsityksensä mukaisen diktatuurin. 

Ehkä ensimmäinen kerta suurimpana puolueena valtiopäivillä sai puolueen 

käyttäytymään niin jyrkästi muita puolueita kohtaan. Kansallissosialistit uskoivat 

mahdollisesti tässä vaiheessa kannattajakuntansa jatkuvaan kasvuun ja 

äänimääränsä pysähtymättömään nousuun. Radikaalit teot olivat kuitenkin saaneet 

kannattajat varpailleen, sillä seuraavissa marraskuun 6. päivän 

valtiopäivävaaleissa puolue kärsi pienen tappion.  
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Puolue esitti asioita parlamentissa hallituksen kaatamisen jälkeen melko 

rauhallisesti eikä näin ollen mitään suurempia yhteenottoja ei tapahtunut 

6.12.1932 käydyssä istunnossa. Mutta seuraavana päivänä kolmannen 

puhemiehen valinnasta syntynyt keskustelu antoi taas muille puolueille 

muistutuksen kansallissosialistien vaarallisuudesta. Äänten laskussa oli nimittäin 

tapahtunut ilmeisesti ensimmäisellä laskentakierroksella virhe, kun 

kansallissosialistien ehdokas oli ääntenlaskun perusteella valittu puhemieheksi. 

Tarkistuslaskennassa oli puolestaan syntynyt tulos, jonka mukaan 

sosiaalidemokraattien Paul Löbe oli valittu puhemieheksi. Tulokset poikkesivat 

vain muutaman ratkaisevan äänen toisistaan. Kansallissosialistit syyttivät tässä 

vaaliviranomaisia vilpistä ja vaativat voimakkaasti uusia vaaleja.
143

 Tässä näkyi 

se, että kansallissosialistien luottamus demokratiaan oli todella alhaalla. Puolue 

pyrki keinoja kaihtamatta valtaan, aina kun avautui tilaisuus huomauttaa muita 

puolueita jostakin asiasta tai vähentää demokratian uskottavuutta. Se käytti 

häikäilemättömästi tilaisuuden hyväkseen. Oman edun tavoittelu muiden 

kustannuksella oli huomionarvoinen asia tässä Dr Wilhelm Fridin 

puheenvuorossa. Siinä pyrittiin laillisuuden rajoissa muuttamaan vaalin tulosta 

omalle puolueelle mieleiseksi. Puolue pyrki syyttämään sosiaalidemokraatteja 

vaalivilpistä ja demokratiaa huonoksi järjestelmäksi, koska sen piirissä oli 

mahdollista sattua sellaista menettelyä. Tämän esimerkin kautta puolue yritti 

saada vihollisensa demokratian näyttämään mahdollisimman kielteiseltä 

ratkaisulta ja liittämään siihen mahdollisimman paljon kielteisiä assosiaatioita 

kuten valehtelua ja huijaamista.  

 

Kiinnostavaa tässä oli myös se, että kun parlamenttivaalien tappion jälkeisestä 

masennuksesta alettiin pikku hiljaa nousta ja puolue alkoi selkeästi koota omia 

rivejään taisteluun demokratiaa vastaan. Tätä taistelua pyrittiin käymään nyt 

selkeästi enemmän laillisin ja rauhallisin keinoin kuin edellisellä vaalikaudella, 

koska puolueen harjoittamat laittomuudet olivat johtaneet sen vaalitappioon. 

Merkittävää oli kuitenkin se, että puolueen taistelutahto alkoi selkeästi uudelleen 

nousta ja se pyrki puolustamaan jälleen omia näkemyksiään valtiopäivillä. Asian 

esittäminen ei johtanut kuitenkaan minkäänlaiseen muutokseen vaalituloksen 

suhteen, mutta se osoitti taas kerran kansallissosialistien vaarallisuuden Saksan 
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demokratialle.  

 

Isänmaan ja kansan puolesta 

 

”Pahin onnettomuus kohtasi meidän urhoollista sotalaivastoamme. 

Koulutuslaiva Riobe upposi myrskynpuuskan takia Itämerellä. 69 

urhoollista nuorta merimiestä hukkui. He suojelivat syvästä 

velvollisuudentunteesta ja uhrautuvaisuudesta kansaansa ja 

isänmaataan. Koko saksan kansa suree yhdessä jälkeenjääneiden ja 

laivaston kanssa näitä pelottomia taistelijoita.”
144

   

 

Huomioni kiinnittyi Göringin aivan ensimmäisen istunnon lopussa esittämään 

puheenvuoroon myrskyssä Pohjanmerellä tuhoutuneesta armeijan aluksesta, jossa 

monta kymmentä saksalaista nuorta sotilasta oli kuollut turvatessaan Saksan 

rajoja. Puheenvuorossaan hän ylisti nuorten sotilaiden vastuullisuutta ja isänmaan 

kunnioitusta.
145

 Tästä pienestä muistotilaisuudesta nousi esiin puolueen kunnioitus 

nuoria sotilaita ja heidän sotilaallista valmiuttaan kohtaan. Vaikka sotilaiden 

kunnian nostaminen esiin olikin vain pieni sivuhuomio, sitä ei voi ohittaa täysin 

merkityksettömänä, sillä se oli omiaan kuvaamaan puolueen ihailevaa suhdetta 

sotaa ja sodankäyntiä kohtaan. Mahdollisen sodankäynnin kannalta tärkeimpiä 

olivat kansallissosialistien puolueohjelman kohdat, joissa kansaa kehotettiin 

parantamaan fyysistä kuntoaan sekä Versailles’n rauhansopimuksen kaatamiseen 

tähtäävä lauseke.
146

 Tätä sodan ja erityisesti sotasankaruuden ihailun propagandaa 

Göring yritti puheenvuorossaan tuoda esiin. Kansallissosialistit näkivät, että 

ensimmäisessä maailmansodassa Saksan armeija oli toiminut uskollisesti ja 

urhoollisesti, sillä oli ollut voiton avaimet käsissään, mutta kansa oli lakkoja 

järjestämällä tuhonnut armeijan mahdollisuudet onnistua.
147

 Puolueen lopullinen 

ajatus oli johtaa Saksa uuteen sotaan, jonka avulla olisi mahdollista mitätöidä 

Versailles’n rauhansopimus. Göringin pitämän muistotilaisuuden merkityksen 

ymmärtämisen kannalta oli myös tärkeää tietää asioita myös hänen 

henkilöhistoriastaan ensimmäisen maailmansodan ajalta. Hän oli nimittäin 

ensimmäisen maailmansodan aikana palvellut armeijan lentäjänä ja hän oli 
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taistellussa haavoittunut vakavasti.
148

  

 

Mahdollista on, että ylitulkitsen Göringin lyhyen puheen merkitystä, sillä voihan 

olla, että kyse oli vain valtiopäivävelvollisuuden suorittamisesta, kuten Göring 

puheessaan asian ilmaisi. Kun miettii kansallissosialistien puolueohjelmaa ja 

Göringin omaa henkilöhistoriaa, ei voi olla kiinnittämättä huomiota puheen 

isänmaallisuuteen ja sen eroavaisuuteen muista puheenvuoroista. Siinä Göring toi 

esiin puolueen koko kansallisen ohjelman lyhyesti muutamalla lauseella. 

Erityisesti armeijan voiman ja sotilaiden vastuullisuuden ihailu nousi 

voimakkaasti esiin hänen sanoissaan. Kansallinen yhteenkuuluvuuden tunne 

esiintyi hänen sanoissaan. Kansalliseen yhteenkuuluvuuteen tähtäsi myös 

kansallissosialistien vaalimainos, jossa nuori ja lihaksikas mies kylvi viljaa 

peltoon. Ruoan, työn ja vapauden hankkiminen kaikille saksalaisille olikin 

kansallissosialistien laajentumisajatuksen tavoitteena.
149

 

 

Mielenkiintoista oli, että tämä puheenvuoro oli ainoa, jossa kansallissosialistien 

politiikan tätä puolta haluttiin valottaa ihmisille. Puolue yritti ehkä siirtää 

huomionsa valtiopäivillä Saksan kannalta sillä hetkellä ajankohtaisiin 

kysymyksiin. Se ei niinkään halunnut tuoda esiin lopullisia päämääriään vaan otti 

asioihin kantaa lähinnä Saksan sen hetkisten vakavien taloudellisten ongelmien 

kautta. Puolue, käyttäen vähän ehkä Göringin puhemiehen tehtävää hyväkseenkin 

esitti oman ratkaisunsa moneen kertaan valtiopäivillä. Yleensä asia tuli esiin 

puhemiehen valinnan jälkeen niin sanotussa virkaanastujaispuheenvuorossa.    

 

Göring lupasi virassaan puhemiehenä toimia Saksan kansan kunnian edustajana, 

että Saksan kansan historiallinen kunnia toimii hänen vartijanaan.
150

  

Kansallissosialistit tuntuivat usein puhuvan Saksan kansasta. Massapropagandan 

tarkoituksena oli koko kansan puhutteleminen ja hyvien asioiden lupaaminen eri 

kansanryhmille yhtä aikaa. Tähän kansaan kuuluivat heidän näkemyksensä 

mukaan vain aidot saksalaiset, joita he kutsuvat arjalaisiksi. Saksan kansan käsite 

rajasi siis kansallissosialistien ajatuksissa pois monet vähemmistöryhmät. 

Göringin kuten muidenkin kansallissosialistien kohdennettuna yleisönä oli koko 
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Saksan kansa. Ei vain yksittäinen ryhmä kuten työväenluokka, jonka tarpeisiin 

taas kommunistit ja sosiaalidemokraatit pyrkivät ensisijaisesti vaikuttamaan. 

Kansallissosialismin sanoma olikin siis tarkoitettu suurille joukoille, ei 

yksittäisille yhteiskunnallisille ryhmille.
151

 Kaikkiin yhteiskunnallisiin ryhmiin 

kohdistuva vaikuttaminen teki puolueen sanomasta sekavan ja epätodellisen 

toteuttaa. Mutta tähän ei niinkään kiinnitetty huomiota, sen sijaan huomio 

kiinnittyi siihen, että puolue lupasi jokaiselle saksalaiselle jotakin.
152

    

Hermann Göring toisteli puhuessaan hyvin usein Saksan kansan tai isänmaan 

vapautta, kunniaa, oikeutta ja olemassaoloa.
153

 Retoriikan näkökulmasta 

katsottuna Göringin puhe oli voimakkaan paatoksellista ja vakaasti tiettyihin 

puolueelle edullisiin päämääriin tähtäävää. Sen tarkoituksena oli esitellä tiettyjä 

puolueen näkemyksien kannalta tärkeimpiä termejä. Asioiden toistaminen moneen 

kertaan kertoi puolueen halusta ja tarpeesta painaa juuri tietyt näkökohdat ja asiat 

ihmisten mieleen. Puheenvuorojen ongelma oli kuitenkin siinä, että hän ei 

selittänyt käyttämiään käsitteitä lukijalle, ne jäivät tavallaan aivoimiksi korteiksi, 

joita hän saattoi kertoa kuulijoilleen, missä merkityksessä halusi.  Tarkoitukseni 

olisi seuraavaksi hiukan avata ja pohtia näiden käytettyjen termien mahdollista 

merkitystä. Pohdinnan tukena käytän kansallissosialistien vuoden 1920 

puolueohjelmaa.  

 

Kansallissosialisteille tärkeitä termejä olivat isänmaan ja kansan oikeus. Isänmaan 

oikeuksiin kuului puolueen mukaan Saksan ekspansiivisen elintilan eli 

Lebensraum:in laajentaminen Euroopassa. Tämä liittyi Hitlerin Tasteluni teoksen 

mukaan Venäjän valloittamiseen ja Saksan valtion laajentamiseen itään.
154

 

Elintilan laajentamisen ajatus esiintyi myös kansallissosialistien 

puolueohjelmassa.
155

 Elintilan laajentamisesta puhuttessa huomiota ei voi olla 

kiinnittämättä siihen, että puolueen omassa politiikassa merkittävänä asiana oli 

lisäksi Suur- Saksan luominen ja kaikkien saksalaisten eli arjalaisten
156

 yhtenäisen 

valtion perustaminen.
157

 Saksan rodullisella kansalaisuudella oli tärkeä merkitys 

kansallissosialistien politiikassa. Tähän liittyi myös voimakkasta rotuvihaa 
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erityisesti juutalaisia kohtaan. Antisemitismi ja myös muiden kansalaisuuksien 

maasta poistamisen tarve oli mainittu myös puolueohjelmassa.
158

 Erityisesti 

Taisteluni- teoksen lopussa Hitlerin antisemitistiset näkemykset tulivat hyvin 

voimakkaasti esiin.
159

 Näkemyksiä ei kuitenkaan tuotu juurikaan esiin puolueen 

valtiopäivä puheenvuoroissa, mikä oli sisänsä mielenkiintoinen asia. 

Puheenvuoroissa haluttiinkin keskittyä enemmän puolueen ajattelun kansallisiin 

puoliin. Valtiopäivä puheenvuoroissa haluttiin kiinnittää ihmisten huomio 

puolueeseen positiivisessa hengessä ja pyrkimyksenä oli takuulla myös saada 

puolueelle lisää äänestäjiä ja kannattajia. Puolueen ja sen kannattajien oman edun 

tavoittelua ei voida vähätellä. 

 

Edellisessä kappaleessa lähdin jo käsittelemään kansan oikeuksia ja sitä miten 

kansa rajataan, mutta tässä kappaleessa pyrin tuomaan esiin enemmän sitä, mitkä 

olivat puolueen sen hetken tavoitteet Saksan kansan olojen parantamiseksi. 

Kansan oikeuksista päällimmäisenä nousi esiin kansan oikeus olemassaoloon. 

Tässä puolue näki suurimpana uhkana Versailles’n rauhansopimuksen, jonka 

kumoaminen oli yksi puolueen päätavoite. Kansan olemassaoloon liittyen tärkeitä 

asioita olivat myös puolustukseen liittyvät näkökohdat. Kansa tarvitsi puolueen 

mukaan oikeutta puolustautua tasavertaisesti sekä ulkoista että sisäistä uhkaa 

vastaan. Sisäisenä uhkana kansan yhtenäisyydelle puolue näki juutalaiset ja 

Saksassa leviävän marxilaisuuden. Hitler näki, että tulevaisuudessa Saksan kansan 

tärkeimpiä kysymyksiä oli marxilaisuuden hävittäminen. Marxilaisuuden 

päätehtävänä oli Hitlerin mukaan kaikkien ei- juutalaisten kansallisvaltioiden 

hävittämisen.
160

 Kansallissosialistien johtajalle Adolf Hitlerille Saksan kansan ja 

saksalaisen etninen rodun puhtaus oli ideologisessa mielessä tärkeä asia.
161 

Ulkoisia uhkatekijöitä puolue ei tarkemmin missään erikseen määritellyt, mutta 

tällaisena uhkana voitaisiin syystä pitää ensimmäisen maailmansodan katkeruuden 

ja Ruhrin miehityksen perusteella Ranskan mahdollista ekspansiivista politiikkaa 

Saksaa kohtaan. Saksan olemassaolon ja hyvien puolustusmahdollisuuksien 

turvaaminen olikin näin ollen puolueen näkökulmasta katsottuna ensiarvoisen 

tärkeää.  
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Kansan oikeuksista puhuttaessa oli mahdollista nostaa esiin kansalaisten oikeus 

tehdä työtä ja ansaita toimeentulonsa. Saksassa vallitsevan yhteiskunnallisen 

kriisin aikana ei myöskään sovi vähätellä puolueen halua toimia tässä asiassa 

kansan hyväksi. Työn ja toimeentulon mahdollisuus oli suoraan yhteydessä myös 

jo aikaisemmin mainittuun sisäiseen turvallisuuteen. Vaalijulisteenkin mukaan 

työn tekemisen tarpeellisuus ja leivän hankkiminen pöytään olivat puolueelle 

tärkeitä asioita. Yhteiskunnallisen kriisin myötä myös kommunistien kannatus oli 

lisääntynyt Saksassa. Se oli johtanut kommunistien mielenosoitusten 

lisääntymiseen, mutta myös katutaisteluihin kommunistien ja kansallissosialistien 

välillä.
162

 Taistelun voimaa lisäsi vielä se, että kansallissosialistit ylläpitivät 

tahallisesti myyttiä, jonka mukaan saksalaiset saattoivat valita kahdesta 

tulevaisuuden vaihtoehdosta joko heidän tai kommunistien väliltä.
163

  

 

Tämän lisäksi kansallissosialistien mielestä Saksa tarvitsi vapauksia. Vapaus 

merkitsi heille vapautta laajentumiseen niin maantieteelliseen kuin taloudelliseen. 

Vapaus oli myös yksi puolueen vaalijulisteesta esiin nousevista tärkeistä 

teemoista. Taloudellinen vapaus liittyi sekä yhteiskunnallisen kriisin 

ratkaisemiseen, että elintilan laajentamiseen, joka tuli jo aiemmin käsiteltyä. 

Talouteen liittyvien ongelmien nähtiin liittyvän yksinomaan juutalaisiin. Puolueen 

käsitys oli se, että juutalaiset tulivat paremmin toimeen kuin oikeat saksalaiset.  

Tämän otti esiin puheenvuorossaan Börger, joka otti esiin juutalaiset, jotka olivat 

hänen mukaansa pankkialalla rikastuneita. Tarkoituksena tässä puheenvuorossa oli 

esittää lukuja siitä, miten eri tavoin elävät saksalaiset tienaavat. Juutalaiset 

näyttivät tienaavan huomattavasti keskimääräistä enemmän kuin saksalaiset 

ainakin kansallissosialistien näkemyksen mukaan.
164

 Tulojen epätasainen 

jakautuminen ei sopinut kansallissosialisteille, jotka puolueohjelmassaan vaativat 

suuryritysten voittojen jakoa.
165

 Aineiston valossa mielenkiintoisempaa tässä 

kuitenkin oli se, kuinka rauhallisesti Börger käsitteli juutalaisia omassa 

puheenvuorossaan. Hän ei tuonut siinä esiin mitään suuria vihanpurkauksia ja 

kaiken kaikkiaan tämä oli puolueen ensimmäinen puheenvuoro, jossa juutalaiset 
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nostettiin esiin.
166

 Puolueen kansanedustajat halusivatkin ottaa kantaa sillä 

hetkellä tärkeisiin aiheisiin ja huolehtia ennen kaikkea kansan hyvinvoinnista. 

Tähän liittyi myös se, että puolueen kansanedustajat halusivat luoda Hitleristä 

kuvan Saksan pelastajana ja kansan vaikean olotilan ymmärtäjänä, kuten Börger 

puheenvuoronsa alussa toi asian esiin. Ajatus Hitleristä Saksan pelastajana tuli 

voimakkaasti esiin jo Litzmannin puheenvuorossa, johon palaan vielä 

myöhemmin.
167

  

 

Kansallissosialistisen puolueen käsitys kunniasta liittyi Saksan kansan ja 

erityisesti armeijan mystifioituun sankaruuteen menneisyydessä. Puolue pyrki 

muuttamaan saksalaista historiankirjoitusta niin, että Saksan armeijan urhoollisuus 

ja voittamisen tahto erityisesti Ranskaa ja Venäjää vastaan käydyissä sodissa 

nousisivat historiankirjoituksesta voimakkaasti esiin.
168

 Mystifioidun 

menneisyyden luominen ei ollut pelkästään kansallissosialisteille tyypillinen 

näkemys. Kansalliset kulttuurit pyrkivät nimittäin yleisemminkin vaalimaan 

kuvaa rikkoutumattomasta kansallisesta traditiosta. Ajatus liittyi nationalismiin, 

jonka keskeisinä piirteinä olivat patriottismi ja isänmaallisuus.
169

 Muutenkin koko 

kansallissosialismin ajatusmaailma liittyi hyvin suurelta osin nationalismiin. 

Omien alueiden laajentaminen ja oman kansan elinmahdollisuuksien 

parantaminen olivat hyvin tyypillisiä nationalismiin liitettäviä käsitteitä 

maailmansotien välisen ajan Euroopassa.  

 

Erityisesti kuitenkin myytti ensimmäisen maailmansodan voimattomasta 

armeijasta ja siihen liittyvästä marxilaisen kansan petturuudesta oli tärkeä 

poliittinen ase kansallissosialisteille. Se varmisti puolueelle myös ensimmäisen 

maailmansodan jälkeen unohdettujen keskiluokan upseereiden tuen. 

Kansallissosialistit tarjosivat erityisesti keskiluokkaan kuuluville ensimmäisen 

maailmansodan upseereille ihanteellisen ympäristön toteuttaa omia päämääriään 

SA:n ja myöhemmin SS:n riveissä.
170

 Sodan ihaileminen oli muutenkin hyvin 

voimakasta kansallissosialistien aatemaailmassa. Puolueen tavoitteena oli 

kasvattaa lapsista ja nuorista urheilullisia ja puolueohjelmaan olikin kirjattuna 
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urheilu- ja voimistelupakko.
171

  

 

Tästä kaikesta sai sen käsityksen, että kansallissosialistit pyrkivät ratkaisemaan 

yhteiskunnallisen kriisin luomalla Saksan kansallisen yhteisön, jonka hyväksi 

kaikki kansalaiset tekisivät töitä. Kansallisesti yhtenäisen yhteisön rakentaminen 

oli kansallissosialistien mukaan vastaus kaikkiin Saksan sen hetkisiin ongelmiin. 

Yhteisöön pääsemisen keinoja ei määritellä, se vain esitettiin parhaana ratkaisuna. 

Yhteisön elintilan laajentamiseksi piti käydä sotia, jotta kaikilla saksalaisilla olisi 

tilaa elää ja ravintoa tarpeeksi. Tähän sopi hyvin vaalimainoksessa esitetty 

vaatimus leipää, työtä ja vapautta. Sotaan oli valmistauduttua pitämällä kansa 

hyvässä kunnossa. Vaalimainoksen miehen lihakset puolestaan viittasivat fyysisen 

kunnon tärkeyteen. Ainakin Göring onnistui puheenvuorossaan nostamaan esille 

ne ajatukset, joiden puolesta puolue oli luvannut vaalijulisteessaan taistella.    

 

Kirjoitin tämän tekstin suurimmaksi osaksi pohjautuen Göringin mainitsemien 

neljän sanan oikeus, olemassaolo, vapaus ja kunnia pohtimiselle lähinnä 

kansallissosialistien puolueohjelmaa ja Hitlerin Taisteluni teosta apuna käyttäen. 

Teemat menivät osaksi päällekkäin, koska niitä oli vaikeaa lokeroida kuuluvaksi 

vain yhden sanan alle. Sanat kuitenkin liittyivät sekä Saksan tulevaisuuteen, että 

sillä hetkellä poliittisesti tärkeisiin kysymyksiin. Valtiopäiväasiakirjat eivät 

tehneet asiaa ollenkaan sen helpommaksi, koska ne vain toistivat samoja sanoja 

antamatta niille minkäänlaista merkitystä. Näkemykseni mukaan kuitenkin 

termien selittäminen oli tässä mittakaavassa kuitenkin mielekästä, koska termit 

liittyvät hyvin merkittävästi siihen, millaisena kansallissosialistit näkivät Saksan 

tulevaisuuden. Asioiden ilmaiseminen terminologisesti epäselvästi voi viitata 

myös siihen, että puolueella ei ollut oikein tietoa omasta poliittisesta suunnastaan. 

Tätä näkemystä vastaan kuitenkin puhui se, että puolueella oli hyvin selkeä 

poliittinen ohjelma, jonka näkökohtia parlamentissa olisi voitu voimakkaammin 

nostaa esiin. Tietynlainen sovittelun ja rauhallisen kanssakäymisen pyrkimys 

nousi esiin puheenvuoroissa.    

 

Kansallissosialistien tavoitteet puolueen taloudellista päämääristä eivät olleet 

selvästi rajattuja. Oikeistolainen taktiikka oli hylätty, koska se oli saanut hyvin 
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vähän vastakaikua. Pikkuporvarillisen ja suurteollisuuden linjan kannatusta 

pyrittiin lisäämään. Viimeisinä vuosina ennen valtaan pääsyä 

kansallissosialisteista tuli moniluokkainen puolue heidän etsiessään kannatusta 

lähes kaikista kansankerroksista.
172

 Puolueessa oli myös joulukuuhun 1932 asti 

Georg Strasserin johtama vasemmistosiipi, joka esitti ajatuksia, että puolueen 

pitäisi lähteä hallitukseen Schleiherin ollessa kanslerina. Asiaa pohdittiin 

kansallissosialistien keskuudessa, mutta siinä tultiin kielteiseen päätökseen.
 

Strasserilla ei siis ollut voimaa vastustaa Hitleriä, vaan hän lähti karkuun, kun 

puolueen sisällä syttyi riita koskien hallitukseen osallistumisen ehtoja.
173

  Tämä 

näkyi puolueen valtiopäivillä esittämissä puheissa siinä, että he eivät ottaneet 

kantaa konkreettisesti talouteen liittyviin kysymyksiin. Asia voidaan mahdollisesti 

ymmärtää tietynlaisena kokemuksen ja poliittisen tiedon puutteellisuutena. 

 

Adolf Hitler kansan pelastaja 

 

Kansallissosialistien kansanedustaja ikäpresidentti Karl Litzmann avasi uudet 

valtiopäivät. Valtiopäivien avajaispuheenvuorossa hän kertoi Saksan kansassa 

asuvasta pettymyksestä poliittisia johtajia kohtaan. 14 vuotta Saksan poliittiset 

johtajat olivat Litzmannin mukaan yrittäneet luoda tyytyväistä kansaa siinä 

onnistumatta, tänä aikana ja pidempäänkin Saksan ongelma olivat liittyneet 

työllisyyteen.
174 

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kansallissosialistit myönsivät, 

että Saksassa oli ongelmallinen tilanne talouden suhteen. Edellisellä vaalikaudella 

he tuntuivat piilottelevan tätä tosiasiaa ja lykkäävän siitä käytävää keskustelua.
175

 

Taloudellisten ongelmien alkamisen ajankohdan laskeminen sopi kuitenkin 

kansallissosialistien politiikkaan hyvin. Saksan ongelmien katsottiin Litzmannin 

puheenvuorossa alkaneen vuodesta 1918 eli ensimmäisen maailmansodan 

loppumisesta.
176

 Tähän tuntui hyvin moni asia kansallissosialistien politiikassa 

kulminoituvan. Puolue kuvitteli hyvin vahvasti, että kaikki Saksan ongelmat 

olivat saaneet alkunsa Versaillesin rauhansopimuksesta.
177

 Työllisyys oli kuitenkin 

Saksassa suuri ongelma varsinkin vuonna 1932, kun maa oli ajautunut 
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yhteiskunnalliseen kriisiin. Merkkejä työttömyyden valtavasta kasvusta oli ollut 

Saksassa pitkin 1920- lukua, mutta 1920- luvun puolivälissä oli myös koettu lyhyt 

nousukausi. Rauhansopimuksen suhteen ongelmana oli, että se pakotti Saksan 

jatkuvaan ponnisteluun sotakorvauksien maksamiseksi Ranskalle ja Iso- 

Britannialle.
178

  

 

Litzmannin mukaan Papenin hallitus jätti jälkeensä Saksaan sisäpoliittisesti 

kaoottisen tilanteen ja ulkopoliittisen eristyneisyyden. Saksan kansan vaatimukset 

tuntuivat valuvan savuna ilmaan ja kansa tuntui olevan suurissa ongelmissa 

taloudellisesti. Litzmann sai päivittäin kansalaisilta kirjeitä, joita hän luki 

valtiopäivillä osoittaakseen ja kertoakseen niiden avulla kansan hädästä. Kirjeet 

kuvasivat syvää epätoivoa, johon kansa oli kriisin myötä joutunut. Lisäksi hän 

käytti asioiden hahmottamisen apuna tilastotietoa, sillä hän sanoi, että yksistään 

Berliinissä oli tapahtunut lokakuussa vuonna 1932 193 itsemurhaa.
179

 Tällä tavalla 

toimimalla hän yritti selvästi vedota tunteisiin ja herättää ajatuksia asioiden 

parantamiseksi. Kansalta tulleet kirjeet olivat myös hyvä propaganda väline, sillä 

ne olivat aitoja hätähuutoja kansalaisilta, joihin piti suhtautua vakavasti. Tällainen 

materiaali oli lisäksi omiaan selvittämään sitä, mitä ihmiset todella halusivat.  

 

Kansan vaikeuksista puhuminen oli uutta kansallissosialistien valtiopäivä 

puheenvuoroissa. Kansallissosialistisen puolueen huoli ihmisten toimeentulosta 

alkoi osittain kuulostaa kommunistien propagandalta. Ero kuitenkin näkyi 

propagandan suuntaamisessa. Kommunistit suuntasivat sen työväestölle ja 

kansallissosialistit koko kansalle. Myös kummankin puolueen suhde Papenin 

hallitukseen oli yhtä ilkeämielinen. Huoli kansan taloudellisesta selviämisestä ei 

kuitenkaan ollut edellisellä vaalikaudella painanut kansallissosialisteilla 

paljonkaan, sillä puolue oli lähinnä keskittynyt omien valtapyrkimyksiensä 

pikaiseen toteuttamiseen. Ehkä hävityistä vaaleista olikin opittu ja havaittu, että 

pärjätäkseen puolueen täytyi tuoda omaa sanomaansa entistä vahvemmin esiin 

valtiopäivillä, eikä keskittyä vain poliittiseen valtapeliin.  

 

Kansallissosialistien johtaja Adolf Hitler näyttäytyi Litzmannille pelastajana, 

jonka muut puolueet olivat hyljänneet. Tämän vääryyden ja ajatuksen Hitleristä 
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Saksan kansan pelastajana hän mainitsi moneen kertaan. Ongelma oli hänen 

mukaansa se, että muut puolueet eivät päästäneet Hitleriä merkittäville paikoille 

Saksan yhteiskunnassa eli toisin sanoen valtakunnankansleriksi.
180

 

Kansallissosialistinen liike olikin karismaattisuudestaan tunnettu. Se perustui 

liikkeen johtajan Adolf Hitlerin erityisen karismaattiselle johtajuudelle.
181

 Ei liene 

siis mikään ihme, että Hitler nähtiin liikkeen sisällä Saksan pelastajana. 

Toistamalla tätä asiaa puheenvuorossa, kuuntelijat yritettiin saada muistamaan 

Hitlerin tärkeys puolueelle ja kansalle. Hitlerin karismaattinen johtajuus vastasi 

hyvin keisarivallan ja vahvan johtajan kaipuuseen, joka Saksassa oli voimakkaasti 

nähtävissä 1932 tilanteessa. Adolf Hitlerin henkilön ympärille muodostui ensiksi 

puolueen sisällä sitten myöhemmin koko Saksassa vahva henkilökultti. Hitler 

nähtiin uuden kansallisen yhtenäisyyden henkilöitymänä, kansallisen vahvuuden 

uudelleen rakentajana ja suojamuurina kansallisen yhtenäisyyden vihollisia 

marxilaisuutta ja juutalaisuutta vastaan.
182

 Hitleristä tuli oikeastaan koko puolueen 

pääsanoman henkilöitymä. Myös kansallissosialistien vaalijuliste toi esille sen, 

kuinka puolue uskoi Hitlerin olevan monien saksalaisten viimeinen toivo. Hitler 

oli puolueen mukaan ainoa, joka saattoi pelastaa Saksan kansan.    

  

Hitlerin esiin nostaminen Saksan kansan mahdollisena pelastajana, jätti kuitenkin 

varjoonsa Hitlerin suunnittelemat keinot talouskriisin ratkaisemiseksi. Litzmann ei 

käsitellyt puheessaan millään tavalla oman puolueensa tai Hitlerin konkreettisia 

suunnitelmia talouskriisin poistamiseksi, hän vain esitti ratkaisevaksi kortiksi 

Hitlerin valtaanpääsyä. Litzmann ei puheenvuorossaan myöskään esittänyt 

Göringin puheenvuoroille tyypillisiä terminologisia näkemyksiä, vaan hänen 

sanoistaan paistoi merkittävä luottamus Hitlerin valtaan henkilönä. Toisaalta 

Göringin puheenvuorojen tarkoituksena saattoi olla esittää se, mitä puolue halusi 

saada aikaan, kun taas Litzmannin tarkoitus oli puhua siitä, miten tähän ratkaisuun 

oli mahdollista päästä. Tämä saattoi olla puolueen sisällä etukäteen sovittu asia. 

Näin olisi selitettävissä puheiden hyvin erilainen, mutta silti kummankin 

puheenvuoron puolueohjelmaan kiistämättä sopiva sävy. Kaikesta edellä esitetystä 

nousi voimakkaasti esiin myös Saksan kansallisen yhtenäisyyden ja 

solidaarisuuden kunnioitus, mutta toisaalta mieleen jäi kuitenkin tietynlainen 
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hajanaisuus ja puolueen konkreettisen yhteiskunnallisen toimintamallin avoimuus.  

 

Göring oli johtaja Berliinin- Charlotteburgin alueella.
183

 Johtajuus näkyi siinä, 

miten hän hoiti asioita ja toimi määrätietoisesti valtiopäivillä oman puolueensa 

tavoitteiden suhteen. Vallantavoittelu omalle puolueelle nousi tärkeäksi asiaksi 

hänen valtiopäivä puheenvuoroissaan. Karl Litzmann oli myös 

kansallissosialistien aluejohtaja.
184

 Litzmann jätti kuitenkin ison osan työstä 

Hitlerille ja piti Hitleriä merkittävänä linkkinä kansallissosialistien 

valtaanpääsyssä. Oikeastaan hän vain tyytyi antamaan tietoja Berliinin alueelta. 

Toki Göring korosti Hitlerin merkitystä, mutta hänellä tuntui enemmän olevan 

halua itse saada valta puolueelleen. Miesten asemakin valtiopäivillä oli erilainen. 

Göring ohjaili keskustelua ja Litzmann toimi valtiopäivillä vain ikäpresidenttinä. 

Wilhelm Börger oli ammatiltaan teknikko. Hän otti asioihin voimakkaan 

taloudellisen näkökulman. Hän ei puuttunut juurikaan Saksan tulevaisuuden 

suuriin linjoihin, vaan otti pienempiä yksityiskohtaisia tietoja esiin. Pienempien 

yksityiskohtien kuvaileminen oli hyvin ymmärrettävissä hänen ammattinsa kautta. 

Hänenkään puheenvuorossa en huomannut tavoitteita valtapyrkimysten suhteen.  

 

Litzmannille kansan ja isänmaan elinmahdollisuuksien parantaminen olivat 

tärkeitä asioita.  Hindenburgia hän piti myös merkittävässä asemassa ja puhuu 

siitä, kuinka tämä ensimmäisen maailmansodan tärkeä sotilasjohtaja joutuu 

näkemään maansa tässä kommunismin aiheuttamassa alemmuustilassa vielä 

vanhoilla päivillään. Ratkaisuksi tähän hän esitti Hitlerin valtaannousua.
185

 Tässä 

kiinnitti huomion se, miten Hindenburgin sotilaallista johtajuutta arvostettiin. 

Ensimmäisen maailmansodan sotilasjohtajan voimakas kunnioittaminen ja esiin 

nostaminen toi taas esiin puolueen ihailun armeijaa ja Saksan sotilaallista historiaa 

kohtaan. Ihailu liittyi ehkä myös Hindenburgin tämän hetkiseen arvovaltaan 

Saksan presidenttinä.  Kommunistien nousu kuitenkin näyttäytyi häpeällisenä 

presidentti Hindenburgin arvovallalle. Kommunistisen puolueen noususta 

tahdottiin tehdä mahdollisimman vastenmielinen asia. Tämä sopi myös hyvin 

puolueen näkemykseen kommunisteista Saksan pettäjinä ensimmäisessä 

maailmansodassa. Rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta taisteleminen oli 
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tärkeää osoittaa.
186

 Puolue perustelikin tässä taistelua valheellisia kommunisteja 

vastaan. Puolue saattoi hakea tällä tavalla tietoisesti Hindenburgia imartelemalla 

häneltä suostumusta Hitlerin kansleriksi nimittämiseen. Niin Hitlerin nostaminen 

esiin Saksan pelastajaksi samoin kuin Hindenburgin oman arvontunnon 

kohottaminen viittaisi siihen, että Litzmannin puheenvuoron tarkoitus oli 

puolueen nopea valtaanpääsy.    

 

Göringin mukaan Hitlerin piti päästä valtaan, koska jo kolmas osa kansasta 

kannatti kansallissosialisteja. Hänen mukaansa Hitler oli esikuva Saksan kansalle, 

sillä hän velvollisuudentuntoisesti palveli kansaansa ja maataan.
187

 Göringin 

puheessa siis on samaa ihailua, kuin aiemmin puhuneen Litzmannin 

puheenvuorossa. Göring korosti laillisuutta. Tälläkin kertaa hän ilmoitti 

toimivansa perustuslain ja päiväjärjestyksen asettamien puitteiden mukaisesti. 

Kansallissosialistit halusivatkin pyrkiä valtaan laillisin keinoin hankkien 

kannatuksensa Saksan kansalta. Perustuslakiin ja laillisuuteen vetoaminen olivat 

tärkeitä asioita kansallissosialistien toiminnan kannalta.   

 

Kansallissosialistien kansanedustaja Wilhelm Börger puhui siitä kuinka kansalla 

oli pienet tulot ja se näki suoranaista nälkää. Hitler tuntui Börgerin mukaan olevan 

perillä siitä, että maanjohto ei ymmärtänyt kansan hätää. Maanjohto pohti vain 

voittokapitalismin tarkoitusta ja herrojenklubin asioita. Hätäasetusten avulla oli 

pystytty luomaan työpaikkoja, joissa oli hyvin pieni palkka. Kansallissosialistit 

eivät kuitenkaan tyydy näihin valtion antamaan almuihin ja tukeen, vaan he 

korostivat kansan oikeutta työhön. Börger perusteli tätä sillä, että Saksa ei ollut 

syntynyt tukien varassa eläen eikä riippuvuudesta taloudelliseen 

hyväntahtoisuuteen, vaan Saksa oli syntynyt työstä ja rakkaudesta kotipaikkaan. 

Oikean saksalaisen piti hänen mukaansa rakastaa omaa maataan, muuten hän 

Börgerin mielestä voisi yhtä hyvin lähteä pois kotimaastaan. Isänmaata rakastivat 

ja sen perustaan uskoivat vielä miljoonat saksalaiset. Kaipauksen pohjana oli 

Börgerin mukaan kunnollinen kansallinen perusta, joka vielä oli olemassa.
188

 

Puheenvuorossa kerrottiin, että Saksassa asuminen ja oleminen vaatii isänmaan 

rakkautta, tahtoa olla aito saksalainen. Tässä yhteydessä ei nostettu suoranaisesti 
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kansalaisuutta määritteleväksi tekijäksi. Rotu käsitteen käyttöä vältettiin 

viimeiseen asti, vaikka se olikin luettavissa tästä puheesta. 

 

Puheenvuoron alussa vedottiin siihen, kuinka Hitler ymmärsi kansaa paremmin 

kuin maan poliittinen johto. Tässä oli yritys esittää Hitler yhtenä kansasta.  

Kansallissosialistien näkemyksen mukaan Hitler oli ainoa, joka keskittyi 

auttamaan hätää kärsivää kansaa. Kansan oikeus työhön nousi tässä keskeiselle 

sijalle puolueen vaatimuksissa. Työtä ei tehty almujen varassa, vaan rakkaudesta 

isänmaahan ja omaan kotipaikkaan. Isänmaanrakkaus oli kansallissosialistiselle 

puolueelle tärkeä teema, sillä siitä kumpusi koko sen poliittinen ajattelu. Puolue 

näki saksalaisuuden ihannoitavana asiana, jonka takia haluttiin kaikkien 

saksalaisten yhtenäisyyttä ja suur- Saksaa.
189

 Hitlerin valtaanpääsyn tärkeys 

nostettiin esiin hyvin voimakkaasti kansallissosialisteilla sen hetkisten tärkeiden 

poliittisten teemojen kautta. Tässä ei vielä mietitty sitä, mitä puolueen 

aikomuksena oli tulevaisuudessa tehdä, vaan ongelmia lähdettiin ratkaisemaan 

niiden tärkeysjärjestyksessä.     

 

Kansallissosialistit tahtoivat Saksan kansan, jolla oli mahdollisuus tehdä työtä 

oman kansansa hyväksi. Tätä näkemystä nostettiin voimakkaasti esiin ja kansan 

hätä tuotiin esiin erityisesti Litzmannin puheenvuorossa. Ihmisistä tuli enemmän 

alttiita vaikutuksille, kun he ovat nälkiintyneitä. Ihmisten turhautuneisuus oli 

myös suhteellista.
190

 Ehkä tähän myös vaikutti se, että kansallissosialistien 

propagandaa ei oikein voinut Saksassa enää tähän aikaan olla kuulematta. Jo 

presidentin vaalikampanja saman vuoden keväällä oli antanut käsityksen Hitleristä 

tehokkaana ja merkittävänä propagandan käyttäjänä.
191

  

 

Yhteenveto 

 

Kansallissosialistit olivat heti valtiopäiväenemmistön saatuaan hyvinkin jyrkkiä ja 

hyökkääviä demokratiaa kohtaan. Göring pyrki jo ensimmäisessä istunnossa 

dominoimaan valtiopäiviä ja antoi sellaisen kuvan, että hän ei suostu yhteistyöhön 

kenenkään kanssa. Toisessa istunnossa tämä vaikutelma vielä voimistui, kun hän 
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pääsi itse määräämään epäluottamuslause äänestyksestä. Toisaalta ottaessaan 

puhemiehen viran vastaan hän nosti esiin sen, kuinka hän pyrkisi tässä 

tehtävässään ajattelemaan Saksan kansan parasta. Mutta tässäkään hän ei puhu 

mitään demokratian kunnioittamisesta eikä vastaavista asioista, joten hänen 

näkemyksensä mukaan Saksan kannalta paras vaihtoehto oli hallituksen 

kaataminen.       

         

Oman ja puolueen edun mukainen toiminta oli kansallissosialisteilla hyvin yleistä. 

Asiat pyrittiin esittämään oman puolueen kannalta edullisessa valossa. Puolue 

pyrki ratkaisemaan asioita oman tärkeysjärjestyksensä mukaan. Puheenvuorojen 

yhteydessä voitiin puhua positiivisesta propagandan käytöstä, jolla pyrittiin 

tuomaan puolueen omia näkemyksiä esiin hyvässä valossa. Puolue keskittyi hyvin 

vähän muiden tekemisten arvosteluun.  Kaiken kaikkiaan puolueen puheenvuorot 

olivat selkeitä ja niistä oli luettavissa kansalliset ajatukset Saksan suhteen. 

Voidaan todeta, että puolueen puheenvuorot keskittyivät Saksan kansan 

auttamiseen ja olojen parantamiseen puolueen kansallisten tavoitteiden 

mukaisesti. Papenin hallitusta arvosteltiin melko jyrkästi, koska sen nähtiin 

vaikeuttavan Saksan mahdollisuuksia toipua.  

 

Kansallissosialistit kertoivat puheenvuoroissaan ihailevaan sävyyn isänmaan ja 

kansan vapaudesta, kunniasta, oikeudesta ja olemassaolosta. Näihin termeihin 

sisällytettynä oli koko kansallissosialismin sanoma, mutta asioita ei sinänsä 

aukaista. Termeihin kuitenkin kätkeytyivät puolueohjelmassa ja Hitlerin Taisteluni 

teoksessa esiintyneet tärkeimmät näkemykset. Näkemykset painottuivat hyvin 

voimakkaasti nationalismiin ja ajatukseen Hitleristä voimakkaana kansan 

johtajana, kansan viimeisenä pelastajana.  Yhteiskunnallinen kriisi ja hävitty 

ensimmäinen maailmansota olivat tuoneet katkeruuden saksalaiseen 

yhteiskuntaan, joka sai nationalististen liikkeiden kannatuksen kasvamaan 

merkittävästi. 

 

Syyllisiä puolue etsi hyvin vähän. Puolueohjelmassa kansallissosialistien 

näkemien vihollisten kuten juutalaisten ja marxilaisten arvostelu jäi valtiopäivä 

keskustelussa melko vähälle. Yksittäisiä vihanpurkauksia toki tapahtui. Tämä 

saattoi olla tarkoituksellinen ja äänestäjäystävällinen teko, jolla pyrittiin saamaan 
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puolueelle lisää kannattajia. Varsinkin hävittyjen vaalien jälkeen suoranainen 

voimakas vihanlietsonta puuttui kokonaan kansallissosialistien puheenvuoroista. 

Marxilaiset olivat puolueen ensimmäiseen maailmansotaan liittyvien näkemysten 

takia puolueen listalla syntilistalla. Lisäksi marxilaisuus nähtiin muutenkin 

väkivaltaa ja yhteiskunnallista epäsopua lietsovana kansallisena ongelmana. 

Juutalaisia arvosteltiin puheenvuoroissa lähinnä siitä syystä, että he tienasivat 

enemmän kuin saksalaiset. 

 



 

 

61 

 

3.  Sosiaalidemokraatit ja parlamentarismin tie 

 

Ensimmäisellä tutkimallani vaalikaudella 30.8.- 12.9.1932 sosiaalidemokraatit 

käyttivät 57 puheenvuorosta kuusi puheenvuoroa. Sosiaalidemokraattien 

kansanedustaja Dittmann piti puheenvuoroista viisi ja edellisten valtiopäivien 

puhemies Paul Löbe yhden. Toisella tutkimallani vaalikaudella käytettiin yhteensä 

277, joista sosiaalidemokraatit käyttivät 51 eli noin 1/5. Tällä vaalikaudella 

sosiaalidemokraatien puhujat vaihtelivat enemmän.
192

  

 

Sosiaalidemokraattinen puolue
193

 osallistui moniin hallituskoalitioihin vuosien 

1919- 1923 välisenä aikana. Sosiaalidemokraatti Hermann Müller toimi Saksan 

kanslerinakin vuodesta 1928 maaliskuuhun 1930. Tästä lähtien 

sosiaalidemokraatit olivat Hitlerin valtaannousuun eli tammikuuhun 1933 asti 

hallituksen ulkopuolella.
194

 Ennen syksyn 1932 kansallissosialistien vaalivoittoa 

sosiaalidemokraattinen puolue oli Saksan suurin puolue.
195

  

 

Ensimmäisen maailmansodan jälkiseurauksena sosiaalidemokraattien ajattelussa 

tapahtui käänne. Saksan sosiaalidemokraattisesta puolueesta tuli demokratian 

kannattaja. Puolueen sisällä torjuttiin vallankumouksellinen sosialismi ja 

hyväksyttiin yhteistyö porvaristoon kuuluvien puolueiden kanssa. Päätös 

yhteistyöstä kapitalististen johtajien kanssa ei kuitenkaan tarkoittanut, että 

sosiaalidemokraatit olisivat täysin hylänneet ajatuksen muuttaa kapitalistista 

yhteiskuntaa. Puolueen ohjelmassa oli mukana vähittäinen taloudellinen muutos 

yksityisomistuksesta yhteisomistukseen, mutta ohjelma painotti siirtymisen 

olevan puhtaasti taloudellista ja poliittista taistelua. Puolueen ensisijainen tavoite 

oli parantaa työväestön oloja kapitalismin aikana. Ohjelma mainitsi sosialisaation 

tarkoittavan tuotantoa, joka voisi tapahtua vain siinä tilanteessa, että demokratian 

kautta sosiaalidemokraatit saisivat yksin vallan käsiinsä.
196

  

 

Sosiaalidemokraatit lähtivät vaaleihin hyvin kiinnostavalla mainoksella, jossa 

takana seisoi sosiaalidemokraattia esittävä voimamies, jonka toisesta kädestä 
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roikkui kommunistien kypärää kantava mies ja toisesta kansallissosialistien 

kypärää päässään pitävä mies.
197

 Tämä juliste esitti sitä, kuinka 

sosiaalidemokraatit halusivat raivata niin kansallissosialistit kuin kommunistitkin 

tieltään ja tämän avulla Saksasta olisi mahdollista luoda voimakas 

demokraattiseen järjestelmään perustuva valtio.  

 

Kansallissosialismin väkivaltainen sanoma 

 

Kaksi kansallissosialistien ja kolme kommunistien kansanedustajaa oli vankilassa 

ja puolueet halusivat vapauttaa heidät mahdollisimman nopeasti. Vankilasta 

vapautumiskeskustelua oli käyty jo 30.8. 1932. Kansanedustajien vankilasta 

vapautuminen tuntui olevan erityisesti kommunisteille tärkeä asia, koska he 

nostivat asian keskusteluun kummankin istuntokauden alussa. Niin 

kansallissosialistien kuin kommunistienkin edustajat katsoivat omien edustajiensa 

olevan vankilassa ilman todellista syytä. Tähän oli heidän mukaansa saatava 

muutos, jotta puolueiden kaikki kansanedustajat voisivat osallistua valtiopäiville 

tasavertaisesti.
198

   

 

Sosiaalidemokraatit kannattivat kommunistivankien päästämistä vapaaksi. Sen 

sijaan he selittivät, miksi kansallissosialistien vankeja ei saisi päästää vapaiksi. 

Heidän mielestään kansallissosialistien tekemät rikokset ovat tuomittavampia, 

kuin kommunistisen sanoman levittäminen. Toinen kansallissosialistien vangeista 

oli ampunut autosta kadulla kulkevaa tyttöä täysin sattumanvaraisesti ja toinen 

kuului pommi-iskun suunnitteluryhmään. Kommunistien vangit olivat puolestaan 

saaneet rangaistuksensa kansankiihottamisesta ja kommunistisen vallankumous 

sanoman levittämisestä puolueen omissa lehdissä.
199

 Puolue kannatti yksilön 

vapauksia.
200

 Yksilön vapauksiin kuului myös mielipiteen julkaisemisen vapaus, 

joten olisi tuntunut oudolta, jos sosiaalidemokraatit olisivat vastustaneet 

kommunistisen puolueen sanoman levittämistä.  

 

Kansallissosialistit sen sijaan näyttäytyivät sosiaalidemokraateille todellisina 
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yhteiskunnan rauhaa uhkaavina rikollisina. Vihollisen esittäminen rikollisena oli 

tehokeino, jolla pyrittiin oikeuttamaan taistelu vihollista vastaan.
201

 Tässä 

kansallissosialistivankien rikokset nousivat esiin väkivaltaisina, joka antoi 

puolueesta kuvan kaoottisena toimijana. Väkivaltainen tapahtuma ja sen uhka 

tulevaisuudessa sai varmasti jo sinänsä sosiaalidemokraatit suhtautumaan 

epäilevästi kansallissosialisti vankien vapauttamiseen. Se varmasti pisti 

miettimään, että mitä pitäisi tehdä, että tällainen väkivaltainen tapa ratkaista asiat 

olisi vältettävissä. Sen sijaan sosiaalidemokraatit suhtautuivat kommunistisen 

sanoman levittämiseen vapaammin, koska he olivat tavallaan samalla asialla kuin 

kommunistinen puolue. Tosin kommunisteilla painottuivat enemmän sosialismin 

äärisuuntaukset ja pyrkimys vallankumoukseen. Tässä oli nähtävissä merkittävä 

ero sosiaalidemokraattien suhtautumisessa kommunismiin ja kansallissosialismiin. 

Mahdollinen hallitusyhteistyö kummankin radikaalin suuntauksen kanssa tuntui 

kuitenkin sosiaalidemokraateista mahdottomalta.
202

 Ero suhtautumisessa 

kansallissosialistien ja kommunistien vankeihin oli huomattava. Vaalimainoksesta 

jäi sellainen olo, että sosiaalidemokraattit halusivat poistaa molemmat puolueet  

 

Kansallissosialismiin suhtauduttiinkin sosiaalidemokratian piirissä yleisesti varsin 

kielteisesti, koska sen aatemaailma oli niin väkivaltainen ja sen nähtiin olevan 

kaukana sosiaalidemokraattien ihanteesta. Myös kansallissosialistien rikosten 

vakavuus sai heidän vapauttamisensa näyttämään vaikealta sosiaalidemokraattien 

näkökulmasta katsottuna. Kansallissosialistien vapauttaminen antaisi sellaisen 

kuvan, että heidän tekonsa olivat hyväksyttäviä ja he voisivat jatkaa ihmisten 

turvallisuutta vaarantavia tekoja ilman mitään rangaistuksia. 

Sosiaalidemokraattien oli ajateltava omaa tavoitettaan demokratian ja järjestyksen 

ylläpitämiseksi. Tärkeää olikin näyttää, että taisteltiin rauhan ja turvallisuuden 

säilyttämisen puolesta.
203

 Kontrastiksi tälle kansallissosialistit kuvattiin sen takia 

pahoina, väkivaltaisina ja suorastaan kelvottomina asettumaan osaksi normaalia 

yhteiskuntaa.  

 

Sosiaalidemokraattinen puolue puolestaan kannattivat yksilön vapauksia ja 

vastusti radikaalia kapitalismia. Sosiaalidemokraatit pelkäsivät sisällissotaa ja 

                                                 
201

   Luostarinen 1986, 443.  
202

   Smaldone 2007, 300. 
203

   Luostarinen 1986, 33. 



 

 

64 

 

interventiota Saksan ulkopuolelta.
204

 Sisällissodan pelon takia he olivat valmiit 

rankaisemaan kansallissosialistien väkivallan tekoja ankaralla kädellä. Puolue 

elikin monelta suunnalta tulevan pelon vallassa. Tähän vaikuttivat osaltaan 

varmasti historialliset tapahtumat Saksassa. Suuresta talouslamasta oli aikaa vain 

yhdeksän vuotta ja sen aikaista kansallissosialistien vallankumousyritystä 

pelättiin. Interventiolla Saksan ulkopuolelta tarkoitettiin mahdollista Ranskan 

tekemää hyökkäystä, jos ääriliikkeet nousisivat valtaan Saksassa. 

Kansallissosialistien senhetkisellä kannatuksella vallankumouksella olisi paljon 

kannattajia. Tiedossa oli sekin, että jos ongelmat kansallissosialistien ja 

kommunistien välillä pahenisivat, ei sisällissotaa voitaisi estää eikä sen seurauksia 

pystyttäisi millään keinolla kontrolloimaan, koska armeijan olisi mahdotonta 

tukahduttaa sitä. Armeijan koko oli Versailles’n rauhansopimuksessa määritelty 

niin pieneksi, että sen kyky estää ulkoista ja sisäistä hyökkäystä olisi täysin 

olematon.
205

 Sosiaalidemokraattien pelko omien tavoitteidensa läpimenon suhteen 

oli tässä tilanteessa aiheellinen.  

 

Demokratian kaatumisen pelko 

 

Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Wilhelm Dittmann otti hyvin voimakkaasti 

kantaa puhemiehen vaaleihin. Ensimmäisessä aihetta koskevassa 

puheenvuorossaan hän julisti, että puhemiehen paikalle piti saada henkilö, jonka 

mielestä parlamentarismin säilyttäminen olisi tärkeää. Hänen mukaansa paras 

ehdokas tähän tehtävään olisi henkilö, joka kannattaisi parlamentaarisia arvoja ja 

pystyisi tukemaan Weimarin perustuslakia. Kansallissosialistien puhemies 

ehdokas Hermann Göring ei hänen mukaansa täyttänyt hänen vaatimiaan ehtoja, 

koska hän oli aivan päinvastoin parlamentin vastustaja. Sosiaalidemokraatit eivät 

voisi äänestää tehtävään henkilöä, joka kannatti antiparlamentaarisia arvoja. 

Tämän takia Dittmann ehdottikin, että puhemiehen paikalle valittaisiin 

sosiaalidemokraattien kansanedustaja Paul Löbe.
206

 Tässä puheenvuorossa ei ole 

tärkeää sinänsä se ketä puhemieheksi ehdotetaan, vaan tärkeämpää oli se, että 

tästä puheenvuorosta tulee selkeästi esiin, se mitä sosiaalidemokraatit halusivat 

Saksan tulevaisuudelta. Sosiaalidemokraatit halusivat Saksan tulevaisuudelta 
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Weimarin perustuslakien noudattamista ja pyrkimystä parlamentarismiin sekä 

demokratiaan. Tästä puheenvuorosta näkyi myös se, kuinka sosiaalidemokraatit 

näkivät Saksan kansan hädän ja tulevaisuuden uhkakuvat vakavina ongelmina. 

Kansallissosialistien kannatuksen mahdollisesti jatkuva voimakas nousu saisi 

demokratian ennen pitkää näyttämään mahdottomalta. Demokratian 

vähenemisestä ja mahdollisesta täydellisestä katoamisesta he tuntuivat syyttävän 

oikeastaan yksin kansallissosialisteja. Syyllisen nimeämisellä yritettiin saada 

rivejä kokoon taistelemaan yhteistä vihollista vastaan. Se oli tärkeä osa 

sosiaalidemokraattien poliittista propagandaa, joka näkyi jo puolueen 

vaalimainoksessa. 

 

Vaalimainoksen perusteella puolue tuntui haluavan eroon, niin kommunisteista 

kuin kansallissosialisteistakin.
207

 Tätä käsitystä eivät kuitenkaan oikein tue heidän 

valtiopäivillä esittämänsä puheenvuorot. Kommunisteihin suhtauduttiin 

puheenvuoroissa paljon kevyemmin kuin kansallissosialisteihin. Sen sijaan puolue 

vaati maahan voimakkaasti järjestystä ja demokratiaa. Demokratian 

puolustamiseen tuntui selkeästi sosiaalidemokraattien piirissä liittyvän 

kommunistien ja kansallissosialistien valtaan pääsynestäminen. Yleisestitkin 

diktatuuri vaikutti sosiaalidemokraattien mielestä huonolta ratkaisulta tuli se miltä 

suunnalta tahansa.
208

 

 

Vuonna 1932 Weimarin perustuslakia ja demokratiaa suojelivat vain 

sosiaalidemokraatit, mutta todellisuudessa hekin suojelivat vain Saksaan jo 

laajalle levinnyttä diktatuuria.
209

  Kaksi äärisuuntausta kommunistit ja 

kansallissosialistit olivat jo hyvin pitkälle suunnittelemassa omien 

ihanneyhteiskuntiensa toteuttamista. Hallitus ja presidentinkabinetti puolestaan 

pitivät Saksassa yllä omaa periaatteessa presidentin diktatuurille perustuvaa 

hallintoaan. Kansanedustaja Dittmannin käyttäSomästä puheenvuorosta näki 

kuitenkin, että sosiaalidemokraatit pitivät viimeiseen asti kiinni näkemyksestään, 

jonka mukaan Saksalla oli mahdollisuudet demokratiaan. Tosiasioiden 

myöntäminen olisi tarkoittanut käytännössä puolueen omien demokratia 

ihanteiden päättymistä ja käytännössä varmaankin puolueen sanoman tekemistä 
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naurunalaiseksi. Diktatuuri ei sopinut lainkaan sosiaalidemokratian ihanteisiin. 

Asiat pyrittiin kertomaan oman puolueen kannalta edullisessa valossa ja 

ratkaisemaan rauhallisesti yhteistyön hengessä. Sosiaalidemokraattien politiikka 

pyrki pohjimmiltaan sulautumaan Länsi- Eurooppaan ja työväenluokan 

yhdistämiseen kapitalismin sisällä.
210

  

 

Sosiaalidemokraattien johtajat hyväksyivät vastuun kansallisesta politiikasta ja 

yrittivät parlamentaarisilla kompromisseilla saada Weimarin tasavaltaa 

tasapainoon.
211

 Valtiopäiville kokoontuvilla puolueilla ei ollut halua käytännössä 

kompromisseihin, vaan keskusteluissa nostettiin lähinnä esiin oman puolueen 

propaganda sanomaa. Sosiaalidemokraattien oli hyvin vaikeaa yksin rakentaa tälle 

pohjalle mitään, mutta puolueen pyrkimys kompromissien kautta parantaa 

demokratian mahdollisuuksia näkyi kansanedustajien puheenvuoroissa 

voimakkaasti. Yhteistyön vastustaminen oli nähtävissä myös 

sosiaalidemokraattien omista puheenvuoroista, kuitenkin pyrkimys demokratiaan 

ajoi puolueen väkisinkin yhteistyö pyrkimyksiin muiden kanssa. Puolue pyrki 

Saksassa esiintymään vahvan poliisin tavoin saamaan ääriliikkeet kuriin ja 

samaan aikaan ylläpitämään yksin demokratiaa. 

 

Demokratian kaatumisen uhkaa toistettiin hyvin usein sosiaalidemokraattien 

puheenvuoroissa. Tällä tavalla asioita esittämällä pyrittiin rajaamaan 

sosiaalidemokraattien ja kansaan mieliin ainoa oikea vaihtoehto, joka oli 

sosiaalidemokraattien mukaan demokratian edellytysten parantaminen Saksassa. 

Sosiaalidemokraattien mukaan proletariaatti nimittäin tarvitsi demokratiaa 

vapaaseen itsensä ilmaisemiseen tullakseen tietoiseksi heihin itseensä 

kohdistuvasta riistosta. Taistelun organisoiminen riistoa vastaan tuli tätä kautta 

tärkeäksi, joka taas loi mahdollisuuden sosialismin loppuun viemiselle 

demokraattisessa yhteiskunnassa.
212

 Demokratia nähtiin tässä mielessä avaimena 

työväestön parempaan tulevaisuuteen ja sen takia se oli tärkeä asia puolueelle.  

 

Kommunistit olivat luvanneet äänestää puhemiehen vaalissa 

sosiaalidemokraattien ehdokasta, mutta vastavuoroisesti sosiaalidemokraatit eivät 

                                                 
210

  Croucher 2003, 27.  
211

  Croucher 2003, 12.  
212

  Bassler 2003, 207. 



 

 

67 

 

olleet valmiita äänestämään kommunistien ehdokasta. Tämä kävi ilmi Dittmannin 

puheenvuorosta ja syynä tähän saattoi puolueiden näkemyserot poliittisissa 

kysymyksissä. Kommunistit pitivät sosiaalidemokraatteja omien sanojensa 

mukaan kapitalistisena antiparlamentaarisena puolueena. Sen sijaan 

sosiaalidemokraatit yrittivät vedota kansallissosialisteihin, jotka Dittmann yritti 

toistuvasti pakottaa demokratian tielle. Tähän liittyen Dittmann pyysi Göringiltä 

tukea vasemmistolle, että he saisivat oman ehdokkaansa läpi.
213

 Tässä luulisi 

vaikuttavan tekijänä kommunistisen puolueen pyrkimys vallankumokseen, jota 

sosiaalidemokraattinen puolue ei voinut hyväksyä. Ehkä sosiaalidemokraattisen 

puolueen piirissä nähtiin, että kansallissosialistit oli mahdollista helpommin 

taivuttaa demokratialle myötämielisemmiksi kuin kommunistit. 

Kansallissosialistien pyrkimyksessä valtaan tärkeällä sijalla oli laillisuuden 

kunnioittaminen eli puolue kunnioitti Weimarin perustuslakia. Tähän Dittmann 

yrittikin vedota yhdessä omissa kansallissosialisteja ohjaavista 

puheenvuoroistaan.
214

 Mielenkiintoisen tästä puheenvuorosta teki se, että tässä 

puheenvuorossa Dittmann uskoi, että kansallissosialistien aatteita pystyttäisiin 

vielä muokkaamaan ja ohjaamaan heidän poliittista käyttäytymistään oikeaan 

suuntaan. Ero oli kuitenkin todella suuri, sillä edellisessä puheenvuorossa 

Dittmann oli tuonut  toi esiin sen, kuinka Herrmann Göring oli hänen mukaansa 

Saksan demokraattisen kehityksen este. Vihollisen nimeäminen oli yksi 

propagandistin tärkeimmistä tehtävistä.
215

 Tässä yhteydessä viholliseksi nimettiin 

yksi henkilö: Hermann Göring, jota nimitettiin myös Saksan demokratian 

esteeksi. Puheenvuorojen eroavaisuuksien syytä olisi vaikea selittää, mutta 

uskoisin sen johtuvan siitä, että kommunistien politiikkaa ei haluttu 

vallankumouksen pelossa tukea, sillä kommunismin tavoitteet nähtiin uhkana 

Saksan demokratialle. Göringiltä taas odotettiin vähän vastaantulemista, mutta sen 

odottaminen oli luultavasti toiveajattelua.   

 

Tästä kaikesta välittyi sellainen kuva, että sosiaalidemokraattien näkemys 

kansallissosialismista oli kaksijakoinen, toisaalta puolue nähtiin uhkana Saksan 

demokratian kehitykselle ja toisaalta taas nähtiin, että puolueesta saattaisi tulla 

salonkikelpoinen kunhan sen ääriajatukset saataisin parlamentaarisen vastuun 
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kautta poistettua.  Saksassa ei yleisestikään ollut muotoutunut kovin selvää 

käsitystä kansallissosialismin todellisista poliittisista päämääristä. Tätä kuvaa 

hyvin se, kuinka tutkimani toisen vaalikauden ajan kanslerina toimineen 

Schleiherin pyrkimyksenä oli kouluttaa kansallissosialistit ottamaan poliittista 

vastuuta ja ylläpitämään demokratiaa. Toki tähän vaikutti myös 

kansallissosialistien sisäinen hajaannus ja ainakin periaatteellinen kuvitelma 

jaosta Strasserin kannattajiin ja Hitlerin kannattajiin.
216

 Kommunistit puolestaan 

nähtiin uhkana Saksan demokratialle vallankumous ajattelunsa takia, sen takia 

heidän valtapyrkimyksiään ei haluttu tukea. Kummatkin puolueet näyttäytyivät 

sosiaalidemokraateille siis uhkana ja yhteiskunnallista elämää haittaavina 

tekijöinä jopa yhteiskunnallisen karkotusuhan alla olevina, kuten vaalijuliste antoi 

ymmärtää. 

 

Hallitusten kannatuksen välillä oli havaittavissa voimakas ero. Puolue oli valmis 

kaatamaan Papenin hallituksen, kun taas Schleiherin hallitukseen suhtauduttiin 

positiivisemmin.
217

 Tähän saattoi vaikuttaa myös pelko demokratian 

mahdollisesta loppumisesta Saksassa, jos Schleiherin hallitus kaadettaisiin. 

Papenin hallituksen ongelmallisena näkeminen johtui myös siitä, että Papen 

nähtiin monarkian hyvin voimakkaana monarkian kannattajana. Hänen ajateltiin 

vain esittävän demokratian kannattajaa, vaikka hän todellisuudessa jo suunnitteli 

omaa yksinvaltiuttaan. Myös Papenin suhde perustuslakiin ja hänen tekemänsä 

presidentin avulla tekemänsä useat hätäasetukset puhuivat tämän asian puolesta. 

Vaikka Brüning oli jo ennen häntä käyttänyt hätäasetuksia sisäpoliittisten 

ongelmien ratkaisuun, niin Papen päätti lähes kaikki asiat hätäasetusten avulla. 

Osittain tähän asiaan vaikutti myös se, että ensimmäinen parlamentin täysistunto 

voitiin pitää vasta 30.8.1932, jolloin Papen oli ollut Saksan valtakunnan 

kanslerina jo melko lailla kolmisen kuukautta. Saksan taloudessa oli pitänyt tänä 

aikana tehdä hyvin voimakkaita taloudellisia ja sosiaalipoliittisia päätöksiä, jotka 

eivät miellyttäneet kaikkia.
218

   

 

Kolmannen puhemiehen valinnassa esiintyi ääntenlaskuun liittyviä ongelmia 

toisella tutkimallani vaalikaudella. Sosiaalidemokraatti Dittmann selvitti 
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puhemiehen valintaan liittyvän ongelman vetoamalla siihen, kuinka 

ensimmäisessä laskennassa sattui hyvin usein virheitä ja virallinen tulos saatiin 

vasta uudelleen laskennan avulla. Tämän perusteella ei hänen mukaansa voitu 

lähteä järjestämään uusia puhemiehen vaaleja. Jos näin tehtäisiin, niin pian 

voitaisiin yhden puolueen mieliksi muuttaa kaikki vaalitulokset ja valtiopäivien 

päätökset tälle puolueelle myötämielisiksi. Samalla Dittmann toi tässä yhteydessä 

esiin myös sen, kuinka kansallissosialistit olivat pakottaneet 

saksankansanpuolueen kansanedustajan Alfred Hugenbergin sihteeriksi.
219

  

 

Puhuessaan vaalituloksen kumoamista vastaan puolueen kansanedustaja puhui 

tässä demokratian ja valtiopäivien säilyttämisen puolesta. Sosiaalidemokraatit 

yrittivät pitää huolta siitä, että valtiopäivät pitäisivät kiinni jo sovituista 

päätöksistä, eikä siitä tulisi vain kansallissosialistien diktatuuriaan perustuva 

laitos, jossa yksi puolue pystyisi määräämään kaikesta.  Tässä keskustelussa 

sosiaalidemokraattisella puolueella oli pelissä kuitenkin myös oman puolueen etu, 

jota se yritti puolustaa. Tämä tosiasia varmasti vaikutti hänen kommenttinsa 

voimakkuuteen, sillä puolueen oma ehdokas saattoi päästä puhemieheksi. 

Laillisuuden ja vapaaehtoisuuden vaatimukset tuntuivat olevan myös tärkeitä 

sosiaalidemokraateille. Demokratian ajatus nousi merkittävänä asiana esiin 

monissa sosiaalidemokraattien puheenvuoroissa, sitä toistettiin hyvin usein. 

Toistolla pyrittiin iskostamaan oman puolueen näkemys ihmisten mieliin. Toisto 

toimi sosiaalidemokraattien puheenvuoroissa retorisena tehokeinona. 

Puheenvuoroissa pyrittiin myös esittämään erilaisia voimakkaita uhkakuvia, 

varsinkin demokratian loppumisesta. Puolue näki varmasti uhkakuvan 

demokratian loppumisesta myös oman politiikkansa loppuna. Olihan puolue ollut 

mukana valmistelemassa Weimarin tasavallan perustuslakia. Puolueen tavoitteet 

olivat hyvin voimakkaasti demokratiaan sidottuja, sillä sosiaalidemokraattinen 

puolue ei ollut mikään vallankumouspuolue, vaan sen valtaan pyrkimiseen 

liittyvät tavoitteet saattoivat tapahtua vain demokratian avulla.  

   

Sosiaalidemokraatit yrittivät suhtautua maltillisesti hallituksen politiikkaan. He 

näkivät erityisesti Papenin hallituksen toiminnassa paljon puutteita, mutta 

kansanedustaja Löbe ei kuitenkaan ilmaissut vastalausetta, kun Papenin 
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hallituksen hajottamisesta keskusteltiin. Hän kuitenkin vihjaisi, että tarjolla olisi 

erilaisia vaihtoehtoja. Hän ei tuntunut puheessaan oikein suoraan ottavan kantaa 

hallituksen hajottamiseen. Lähinnä hän puhui hätäasetusten poistamisesta. 

Hätäasetuksen määrittäminen tuntui hänen mielestään olleen kauaskantoisen 

turmiollista.
220

 Löben puhe tuntui sopivan hyvin sosiaalidemokraattien inhoon 

Papenia kohtaan, joka välittyi tutkimuskirjallisuuden kautta. Sosiaalidemokraatit 

näkivät Papenin karikatyyrisenä jäänteenä keisari Wilhelmistä, joka tavoitteli 

monarkian palauttamista sekä halusi palvella suurteollisuutta ja 

suurmaanomistusta.
221

 Vähän myöhemmin tämä väite ei ollut pelkästään 

sosiaalidemokraattien kuvitelmaa.  Papen oli nimittäin vuoden 1932 lopulla 

valmis lakkauttamaan parlamentin ja turvautumaan presidentin tuella 

hätäasetushallintoon. Sisällissodan syttymisen vaara oli kommunistien ja 

kansallissosialistien välillä oli kuitenkin niin suuri, että suunnitelmasta luovuttiin. 

Näin ollen kenraali Kurt von Schleiherista tuli valtakunnankansleri.
222

 Ei siis liene 

ihme, ettei sosiaalidemokraateilla ollut mitään Papenin hallituksen kaatumista 

vastaan. Papenin sanoma ja pyrkimys hallita hätäasetuksilla maata ei sopinut 

sosiaalidemokraattien ajatusmaailmaan, jotka puheenvuoroista päätellen pitivät 

vakaasti demokratiaa ainoana mahdollisuutena Saksan pelastamiseen.  

 

Sen sijaan kommunistien esittämiin Schleiherin hallituksen 

kumoamispyrkimyksiin he suhtautuivat kielteisesti. He olivat sitä mieltä, että 

Saksan parlamentin tulevaisuuden kannalta myös kommunistien olisi hyvä 

kuunnella ensiksi Saksan hallituksen talousohjelmaa, ennen kuin hallitus 

mahdollisesti kaadettaisiin. Sillä tavalla he uskoivat parlamentarismin säilyvän. 

Heidän mukaansa hallituksen kaataminen tuhoaisi viimeisenkin mahdollisuuden 

parlamentarismiin ja demokratiaan Saksassa.
223

 Sosiaalidemokraatit näkivät tässä 

yhteydessä Saksan parlamentarismin ja demokratian olevan todellisessa vaarassa. 

Uskonsa demokratian säilymisestä puolue tuntui laittavan sille, että hallitusta ei 

kaadettaisi.  Hallituksen kaatamisen uhka oli todennäköinen, mutta onneksi se ei 

saanut suurtakaan kannatusta muilta ääriliikkeiltä. Tämä saattoi johtua siitä, että 

kansallissosialistit olivat ehkä vaalitappionsa jälkeen varovaisempia lähtemään 
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mukaan tämänkaltaiseen poliittiseen uhkapeliin. Olihan heidän vaalitappionsa 

liittynyt juuri hallituksen kaatamiseen. Sosiaalidemokraattien korkealla 

pysyttelevä kannatus johtui siitä, että puolue nähtiin suojamuurina niin 

äärioikeistoa kuin äärivasemmistoa vastaan parlamentissa.
224

 Puolue toimi 

tässäkin tilanteessa vahvasti omien tavoitteidensa puolesta ja vaalimainoksen 

sanoma sosiaalidemokratiasta kommunistien ja kansallissosialistien 

rauhoittelijana tuntui toteutuvan. 

 

Kansallissosialistien ja keskustan lakiehdotuksen mukaan presidentille tulisi valta 

päättää itse seuraajansa.  Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Breitscheid 

kuitenkin muistutti siitä, miten ainoastaan keisari voisi antaa valtansa omalle 

pojalleen. Myös erityisoikeus tuomioistuimelle tämän vallan antamista oli 

pohdittu. Sosiaalidemokraattien mielestä sen puolueettomuus vaarantuisi, jos sille 

annettaisiin poliittisia tehtäviä. Sosiaalidemokraattien pääsanoma oli kuitenkin, 

että demokratiassa ei voitu tällaisia muutoksia perustuslakiin tehdä. 

Presidentinkabinetti ei ollut Breitscheidin mielestä ottanut huomioon tätä 

näkökohtaa, vaan se oli käsitellyt vain sitä, kenestä tulisi presidentin seuraaja. 

Heidän pohdintojensa perusteella tähän valtaan pitäisi asettaa Saksan entinen 

kruununprinssi, sillä hänellä oli tarpeellinen tietämys asioihin liittyen. 

Sosiaalidemokraatit näkivät asian kansallissosialistien valtapyrkimyksenä. 

Pääasiallisen ongelman Breitscheid kuitenkin näki siinä, kuinka tasavaltalainen 

hallintatapa saataisiin pysymään.
225

 On ymmärrettävää, miksi sosiaalidemokraatit 

haluaisivat pitää presidentin valitsemisen vain vaalien avulla mahdollisena. 

Sosiaalidemokratialle tärkeä asia olikin kansanvallan säilyminen ja demokratiaa 

uhkaavien asioiden poistaminen yhteiskunnasta. Ei sovi unohtaa tässä yhteydessä 

sitä, että sosiaalidemokraatit olivat olleet aikoinaan luomassa Weimarin tasavallan 

perustuslakia, joten tällä yrityksellä perustuslain muuttamiseen oli varmasti 

merkitystä heille.    

 

Sosiaalidemokraattien näkemys kansantalouden ongelmista 

 

Sosiaalidemokraatit arvostivat kommunistien halua auttaa ilman ruokaa ja hiiliä 

sinnitteleviä työttömiä. Mutta he ihmettelivät sitä, millaiseen tärkeysjärjestykseen 
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kommunistit asiat laittoivat asialistalle. Työttömien auttaminen oli kommunistien 

listalla vasta hallituksen epäluottamuslauseesta äänestämisen jälkeen.
226

 Jos 

hallitus kaatuisi, konkreettiset teot työttömien auttamiseksi jäisivät puuttumaan. 

Olisi olemassa vain päätös heidän auttamisestaan. Vetoaminen sai 

sosiaalidemokraatit näyttämään johdonmukaisilta ja auttamishaluisilta. 

Työttömien auttaminen olikin tärkeää, mutta myös vaikeaa, Saksan silloisen 

taloudellisen tilanteen huomioon ottaen. Sosiaalidemokraatit halusivat kuitenkin 

auttaa, eivätkä vain puhua auttamisesta, kuten kommunistit heidän 

näkökulmastaan katsottuna tekivät. Sosiaalidemokraatit yrittivät siis järkeen 

pohjautuvilla syillä saada kommunistit luopumaan epäluottamuslauseestaan 

hallitukselle.   

 

Myös sosiaalidemokraattien kansanedustaja August Karstenin puheessa pääpaino 

oli demokratian aikaansaamisessa. Hänen näkemyksensä mukaan valtiopäiville 

piti saada edustus, joka edustaisi Saksan kansan oikeuksia viisaasti ja asiallisesti. 

Kansan sosiaalipoliittisten oikeuksien vähentäminen oli johtanut myös 

demokraattisten oikeuksien vähentymiseen. Sen takia Saksalla oli demokratian 

vastainen enemmistö valtiopäivillä. Papenin hallituksen hätäasetuksilla oli myös 

ollut oma osansa demokratian vaikeutumisessa. Erityisesti 14. kesäkuuta 

hätäasetus tuntui Karstenista suorastaan häpeälliseltä, hätäasetuksista olivat hänen 

mukaansa vastuussa vahvat puolueet. 14. kesäkuuta hätäasetuksissa tukia ja 

eläkkeitä oli leikattu 1500 miljoonalla markalla ja 5. syyskuuta oli annettu sama 

rahasumma omistavalle luokalle verolahjakorttien muodossa.
227

 Saksalla ei siis 

ollut enää varaa maksaa tukea miljoonille työttömilleen, kun rahat käytettiin 

työpaikkojen luomiseen. Tässä nähtiin kuinka puolueen tavoite oli saada 

valtiopäivät toimimaan kansan parhaaksi. Papenin hallitusta ei tässäkään 

yhteydessä mitenkään kauniilla sanoilla mainita. Sen tekemät hätäasetukset olivat 

vieneet kansalta leivän suusta ja sitä kautta poistaneet mahdollisuuden todelliseen 

demokratiaan. Voidaan siis todeta, että sosiaalidemokraattinen puolue halusi 

voimakkaasti demokratian palauttamista. Viestintätaktisesti puolue keskittyi tässä 

sen näkemään tärkeimpään ongelmaan demokratian aikaan saamiseen.  

 

Puheenvuorosta myös nähdään kuinka sosiaalidemokraatteja huolestuttivat Saksan 
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sisäiset rahavirrat. Heidän mukaansa Saksan talouden ongelmana oli se, että 

rikkaille annettiin ja köyhät köyhtyivät entisestään. Sosiaalidemokraatit tuntuivat 

hyvin usein olevan kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien puolella ja toivoivat 

heille konkreettista apua. Maan sisäisten rahavirtojen ohjaus oli ollut hallituksen 

hätäratkaisu, jolla oli pyritty työpaikkojen luomiseen, siinä ei kuitenkaan ollut 

onnistuttu. Hallituksen kokeilema keino oli vain voimistanut tuloeroon liittyvää 

ongelmaa, jonka poistamiseksi oli vaikea tehdä juuri mitään. 

 

Karstenin mukaan sosiaalidemokraatit olivat edellisten valtiopäivien aikana 

pyytäneet kansanäänestystä 14. kesäkuuta hätä-asetuksen kumoamisesta. Ehdotus 

kaatui, koska kommunistit eivät olleet valmiita luottamaan kansaan, vaan 

halusivat valtiopäivien ratkaisevan asian. Karstenin mukaan presidentinkabinetin 

hätä- asetukset olivat lisänneet mittaamattomasti kurjuutta ja ihmisten 

raakalaisuus oli noussut esiin. Erityisen huono tilanne oli hänen mukaansa 

kuitenkin kansallissosialistien hallinnoimilla alueilla, koska kansallissosialistit 

vaikeuttavat köyhien ja työttömien mahdollisuuksia saada apua.
228

 Propagandaan 

liittyi toisen ryhmän nimeäminen pahaksi ja oman ryhmän hyvien piirteiden 

korostaminen.
229

 Tässä kansallissosialistit esiintyivät taas hyvin voimakkaasti 

pahoina, koska he eivät Karstenin mukaan tukeneet oman alueensa työttömiä ja 

köyhiä. Sosiaalidemokraattien kuvaa kansallissosialisteista pahana pyrittiin näin 

ollen koko ajan vahvistamaan, mutta myös kommunistit saivat tässä 

puheenvuorossa oman osansa arvostelusta. Vihollisten negatiivisia puolia 

painottamalla ja toistamalla pyrittiin luomaan mahdollisimman inhottava kuva 

vihollisesta.
230

 Näin sosiaalidemokraattinen puolue toimi tässä tilanteessa omien 

etujensa mukaan nostaen kansallissosialistien julmuuden ja kommunistien 

demokratia vastaisuuden valokeilaan.  

 

Tässä yhteydessä Karsten nosti myös esiin sosiaalidemokraatti Müllerin johtaman 

hallituksen vuonna 1930 tekemät sosiaalipoliittiset parannukset, joilla eläkkeitä 

nostettiin, vaikka talouskriisi oli jo alkanut. Müllerin hallituksen jälkeen oli hänen 

mukaansa tapahtunut vain laskusuhdannetta Saksan sosiaalipoliittisessa 
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lainsäädännössä.
231

 Nostamalla esiin tämän hän pyrki esittämään oman 

puolueensa hyvänä ja oikeudenmukaisena. Tällä tavalla Karsten halusi muistuttaa 

siitä, ettei sosiaalidemokraattinen puolue ollut menneisyydessä jättänyt 

avuntarvitsijaa yksin vaan oli löytänyt keinot tilanteen ratkaisemiseen 

vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa. Tällä tavalla toimien se loi myös toiveita, 

että puolue tulevaisuudessakin toimisi tällä tavalla, jos sen kannattajat pysyisivät 

sille uskollisina. Samalla puolue teki eroa sekä kommunisteihin että 

kansallissosialisteihin esittäytymällä demokratian ylläpitäjänä ja 

avuntarvitsijoiden auttajana. Esittämällä kommunistien ja kansallissosialistien 

pyrkimykset auttamiseen negatiivisessa valossa puolue yritti nostaa omia 

mahdollisuuksiaan päästä takaisin valtaan.   

 

Auttamishaluisena puolue esiintyi nytkin, sillä Karsten esitti, että talviapua oli 

jaettava kaikille, jotka asuivat erityisesti talouslaman köyhdyttämillä alueilla. Hän 

katsoi kaikkien tarvitsevan tasapuolisesti ruokaa ja lämmintä asuntoa, että he 

voisivat selvitä talvesta.
232

 Tässä sosiaalidemokraattinen puolue yritti ojentaa 

inhimillisen auttavan käden heille, joilla yhteiskunnassa oli kaikkein vähiten. 

Esiintymällä auttajana yritettiin hakea vastapainoa kansallissosialistien ajatukselle 

Hitleristä Saksan pelastajana. Tätä tuki myös samassa puheenvuorossa esitetty 

näkemys siitä, kuinka kansallissosialistit eivät auttaneet omalla alueellaan asuvia 

köyhiä. Asioiden esittämisjärjestys ja kansallissosialistien mustaaminen 

puheenvuorossa oli varmaankin tietoisesti harkittua.   

 

Yhteenveto 

 

Sosiaalidemokraattien puhe valtiopäivillä oli yleisesti ottaen melko asiallista. 

Puolue pyrki perustelemaan omat näkemyksensä. Hyvin usein perustelujen 

pyrkimyksenä oli osoittaa demokratian paremmuus suhteessa mahdolliseen 

diktatuuriin.  Sosiaalidemokraatit arvostelivat hyvin voimakkaasti nykyistä tapaa 

hoitaa Saksan asioita, mutta eivät nimenneet sitä suoraan epädemokraattiseksi 

vaan arvostelivat hallitusta muuten. 

 

Sosiaalidemokraattien puheenvuorot valtiopäivillä pyrkivät rauhan ja demokratian 
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säilyttämiseen. Puheenvuoroissa tuotiin esiin voimakkaasti se, että 

kansallissosialistien ja kommunistien ratkaisuehdotukset olivat huonoja. 

Puheenvuoroissa ei kuitenkin lähdetty irrationaalisesti pelottelemaan demokratian 

kaatumisen seurauksilla, vaan ne olivat selkeitä ja asiallisia. Puheenvuorot 

ilmaistiin kuitenkin osin niin, että puheenvuoron motiivi jäi vähän epäselväksi. 

Sosiaalidemokraattisella puolueella oli rauhallisuudestaan huolimatta, kuitenkin 

hyvin voimakkaat ja vahvat näkemykset asioista. 

 

Sosiaalidemokraattien demokratian kannatus nousi voimakkaasti esiin 

puheenvuoroista. Tämä johtui siitä, että puolue oli ollut rakentamassa Weimarin 

perustuslakia. Myös yleiseurooppalaisittain sosiaalidemokraattisessa puolueessa 

oli hyvin vahva kannatus demokratialle. Saksan sosiaalidemokraatit elivät 

kuitenkin vaikeita aikoja. Demokratian kaatuminen Saksassa oli yksi puolueen sen 

hetken suurimpia pelkoja. Puolue pyrki valtiopäivillä rakentavassa hengessä 

estämään oman uhkakuvansa toteutumisen ja saamaan kannattajansa tukemaan 

demokratia kehitystä. 

 

Vaalimainos esitti, että kansallissosialismi ja kommunismi olivat 

sosiaalidemokraattien mukaan yhteiskunnassa vartioitavat puoluepoliittiset 

laitokset. Demokratian mahdolliseen kaatumiseen sosiaalidemokraattinen puolue 

näki syyllisiksi kansallissosialistit ja hallituksen politiikan. Kansallissosialisteja 

sosiaalidemokraatit yrittivät puheenvuoroissaan halventaa, mutta toisaalta heille 

tarjottiin myös mahdollisuus parlamentaariseen yhteistyöhön. Varsinkin Papenin 

hallituksen nähtiin epäonnistuneen erityisesti sosiaaliavustusten jakamisessa ja 

demokratian ylläpitämisessä. Kommunistien vallankumous oli myös yksi 

demokratian päättymisen uhkatekijöistä. Suhde kommunisteihin olikin 

kaksijakoinen. 
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Loppulause  

 

Puolueilla oli voimakkaasti toisistaan eroavat ajatukset siitä, kuinka Saksan 

yhteiskunta saataisiin nostettua yhteiskunnallisesta kriisistä. Jokainen puolue lähti 

voimakkaasti puheenvuoroissaan liikkeelle siitä, mitkä heidän mielestään olivat 

Saksan ongelmat. Näin vaalijulisteiden sanoma tuli kaikilla puolueilla 

voimakkaasti esiin ja heidän voitiin sanoa toteuttaneen omat vaalilupauksensa. 

Vaikka puolueiden näkemykset erosivat vahvasti toisistaan, kaikki puolueet 

vihasivat Papenin hallitusta. Syyt hallitusta kohtaan tunnettuun vihaan olivat 

erilaisia ja ne riippuivat kunkin puolueen tavasta hahmottaa Saksan tilanne ja 

tavasta etsiä sille ratkaisua. Puolueet suhtautuivat epäilevästi toisiinsa ja niiden 

välinen yhteistoiminta oli sen takia mahdotonta. Kommunistit kutsuivat muiden 

puolueiden edustajia fasisteiksi. Kommunistit olivat katkaisseet välinsä täysin 

jopa sosiaalidemokraatteihin, koska sosiaalidemokraatit olivat heidän mielestään 

liiaksi oikeiston kannattajia. Sosiaalidemokraatit puolestaan pitivät kahta muuta 

puoluetta demokraattisen kehityksen pahimpina esteinä. Kansallissosialistit 

suhtautuivat kommunisteihin ja sosiaalidemokraatteihin kielteisesti. Tämä johtui 

heidän marxilaisuutta kohtaan tuntemastaan inhosta. 

 

Vaikka kaikki puolueet suhtautuivat Papenin hallitukseen negatiivisesti, niin 

Presidentti Paul von Hindenburgiin ja yleensäkin koko presidentti- instituutioon 

suhtautuminen vaihteli voimakkaasti eri puolueiden kesken. Kansallissosialistit 

tunsivat Hindenburgia kohtaan tietynlaista kunnioitusta, koska hän oli Saksan 

kansallissankari ja ajatusmaailmaltaan monarkismin kannattaja. Tässä oli myös 

aistittavissa jonkin verran Hindenburgin tarkoituksellista kehumista, joka oli 

ymmärrettävissä puolueen valtapyrkimysten kautta. Kommunistit puolestaan 

tunsivat inhoa koko presidentti- instituutiota kohtaan. Suhde Hindenburgiin oli 

myös ongelmallinen, koska Hindenburgin katsottiin vaikuttavan työväestön 

asemaan negatiivisesti. Sosiaalidemokraattinen puolue ei suoranaisesti ottanut 

kantaa presidenttiyteen eikä Hindenburgin valtaan. Sosiaalidemokraatit tuntui 

puheenvuoroissaan ainoastaan vastustavan yksinvaltiutta ja kannattavan 

demokraattista kehitystä. Puolueiden erilainen suhtautuminen Hindenburgiin ja 

presidenttiyteen ylipäätään oli selitettävissä heidän hyvin erilaisten 

yhteiskunnallisten näkemystensä kautta.   
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Syyllistämisen retoriikka oli hyvin yleistä saksalaisessa valtiopäiväkeskustelussa 

tutkimallani ajanjaksolla. Puolueesta riippui kuka syyllisen paikalle istutettiin, 

mutta melkein poikkeuksetta sinne joku pyrittiin löytämään, jonka tekemisiä 

voitiin sitten yhdessä arvostella. Suoranaista perusteettomasti esitettävää 

haukkumista ei juuri esiintynyt, mutta muuten syyllistämisen kohteet nähtiin 

yleensä pahoina ja yhteiskunnallista kehitystä estävinä. Vihanpurkaukset tuntuivat 

välillä lähes hallitsemattomilta. Vastuunkantaminen asioista tuntui olevan vaikeaa. 

Sen sijaan tutkimani puolueet esittivät omia hyvinkin propagandistisia 

näkemyksiään Saksan tulevaisuudesta hyvin voimakkaasti ja toistensa 

näkemyksiä väheksyen.  

 

Kommunistien ajatuksena oli proletariaatin vallankumous, jonka toteuttamiseen 

vaadittiin työväestöltä aktiivisia ponnisteluja. Kansallissosialismissa puolestaan 

ihanteena oli yhtenäinen Saksan kansan koti, johon pääsemiseksi oli odotettava ja 

toimittava laillisin keinoin. Puolueiden välinen ero toiminta pyrkimysten 

laajuudessa tuli esille jo tässä kohdassa. Kommunistien ja sosiaalidemokraattien 

puheenvuorojen kohdeyleisönä oli työväestö, kun kansallissosialistit suosivat 

massapropagandaa eli puheenvuorot oli tarkoitettu koko kansalle.  Sanoman 

levittämistarpeen laajuudessa oli myös eroa, sillä kommunistien kohderyhmänä 

oli periaatteessa koko maailma. Kun taas kansallissosialismi oli hyvin paikallinen 

ja saksalaisuuteen tiukasti liittyvä ilmiö. Saksan sosiaalidemokraattinen puolue 

puolestaan oli ensisijaisesti tarkoittanut oman sanomansa saksalaisille, mutta sen 

sanoma ei ollut spesifioitu yksin saksalaisille. Kansallissosialistien ero kahteen 

muuhun puolueeseen näkyi myös siinä, että se oli selkeästi määritellyt oman 

tulevaisuudessa näkemänsä valtion johtajaksi Adolf Hitlerin. Muilla puolueilla ei 

tällaista tarvetta johtajan määrittelyyn ollut. Tämä johtui siitä, että kommunistit 

halusivat lähinnä työväestön valtaa ja sosiaalidemokraatit puolestaan demokratiaa 

eli kansan valtaa. 

 

Puolueiden ajatukset Saksan yhteiskunnan parantamisesta olivat lähtöisin niiden 

arvomaailmasta. Kansallissosialistit kannattivat nationalismia ja halusivat kaikesta 

päätellen Saksaan osin valtiojohtoista talousjärjestelmää. Päätellen siitä, että 

puolueen taloudellisena ajatuksena oli yritysten voittojen jakaminen kansalaisten 
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kesken tasan. Kommunistit puolestaan uskoivat Neuvostoliiton mallin mukaiseen 

kehitykseen Saksassa, he halusivat päästä eroon luokkataistelusta, joka vallitsi 

omistavan ja työtätekevän luokan välillä. Kommunistien ja kansallissosialistien 

tavoitteet olivat osin samansuuntaisia, sillä molemmat uskoivat 

valtiojohtoisuuteen ja radikaaleihin uudistuksiin taloudessa. Molemmat myös 

halusivat eroon demokratiasta, mutta pyrkivät tähän ratkaisuun hyvin erilaisin 

keinoin. Kansallissosialisteille oli tärkeää demokraattisessa yhteiskunnassa 

laillisuuden noudattaminen, vastavoimana kommunismin haluamalle 

vallankumoukselle ainakin pääsääntöisesti. Ajatusmaailman suuri ero selittyi, sillä 

että kommunistit yleisesti näkivät vallankumouksen ainoana mahdollisuutena 

hävittää kapitalismi ja luoda uusi sosialismiin pohjautuva yhteiskunta. Kun taas 

kansallissosialistit pyrkivät esittäytymään vastavoimana kommunisteille, ennen 

kaikkea järjestystä aikaansaavana puolueena.  

 

Sosiaalidemokraatit halusivat puolestaan toimia aktiivisesti demokratian 

vahvistamiseksi ja kapitalismin mahdollisuuksien parantamiseksi. Sen tavoitteet 

olivat täysin ristiriidassa kahden muun suuren valtiopäiväpuolueen kanssa, sillä 

kaksi muuta puoluetta olivat valmiita muuttamaan Saksan valtiojärjestelmän 

diktatuuriksi. Sosiaalidemokraattinen puolue näkikin omaksi tehtäväkseen 

taistella demokratian avulla tätä kehitystä vastaan. Puolue halusi lisäksi auttaa 

myös yksittäisiä yhteiskunnallisen kriisin aiheuttamista ongelmista kärsiviä 

ihmisiä. Se myös kyseenalaisti kahden muun puolueen auttamishalun ja arvosteli 

näiden tapaa toimia valtiopäivillä. Sosiaalidemokraatit pyrkivät myös oman 

rauhallisen ja asiallisen retoriikkansa avulla erottautumaan kahdesta muusta 

puolueesta, jotka käyttivät voimakkaan propagandistisia puheenvuoroja. Eron 

tekemisessä haluttiin korostaa sitä, ettei sosiaalidemokraattinen hyväksyisi 

missään olosuhteissa kahden muun puolueen yhteiskunnallista linjaa. 

 

Puolueita vaihtamalla ei voi oikein tehdä samalla aikarajauksella tutkimusta, 

koska muut puolueet eivät käytä puheenvuoroja juuri ollenkaan valtiopäivillä. 

Samoin tapahtuu, jos näkökulmaa yrittää muuttaa sillä valtiopäivien keskustelu on 

sen verran hajanaista ja keskittyminen teemoihin on lyhytjänteistä, että sopivan 

näkökulman löytäminen tällä aineistolla on haastavaa. Aikarajausta muuttamalla 

esimerkiksi ottamalla mukaan vuoden 1933- alun keskustelut voidaan tutkia 
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ainakin sitä, miten kansallissosialistien puheenvuorojen sävy muuttui, kun se 

otettiin mukaan hallitukseen. Lisäksi voidaan myös tutkia sitä, miten koko 

keskustelun sävy muuttui tämän asian myötä. Taas taaksepäin mentäessä voidaan 

tutkia sitä eli ottamalla mukaan edellinen vaalikausi voidaan tutkia sitä, miten 

keskustelu on kehittynyt ja onko kansallissosialistien voimakas nousu syksyllä 

1932 muuttanut keskustelun luonnetta jollakin tavalla. Lisäksi voidaan tutkia sitä, 

miten keskustelu tietyistä aiheista on kehittynyt ja millaisia näkemyksiä 

esimerkiksi talouteen liittyvistä asioista on esitetty pitemmällä aikavälillä. 
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Liite 1 

 

Saksan valtiopäivien 

puheenvuorot istuntopäivittäin 

kommunistien, 

sosiaalidemokraattien ja 

kansallissosialistien osalta sekä 

valtiopäivillä käytettyjen 

puheenvuorojen määrä yhteensä:      

        

        

Ensimmäinen 

vaalikausi 

               

SPD 

            

KPD 

       

NSDAP    

        

30.08.32  5 20 18    

        

12.09.32  1 1 8    

      

Yhteensä 

57 

 

  

Toinen vaalikausi 

                

SPD 

            

KPD 

       

NSDAP    

        

06.12.32  11 12 36    

        

07.12.32  15 13 14    

        

09.12.32  25 17 36    

      Yhteensä 277 
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