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säkeni ä

Kiertokatsaus
JÄRJESTÖTOIMINTA
Lehtemme tämän
.IA K U K IT O m IN T Ä . vuorten enslm äisessä numt-roRsa pu
huimme Järjestömme tilanteelta sen ylei
siin kehityspiirteisiin nähden ja niihin saa
vutuksiin nähden, mitä meidän liikkeemme
suom alaisena työväenliikkeenä on saavutta
nut muitten tämän maan suomalaisten rien
tojen rinnalla. Syylläkin saatoimme silloin
tyydytyksellä viitata Järjestömme kasvuun
viim eisten vuosien aikana ja siihen varmen
tuneeseen asemaan, jonka se on saavutta
nut toim intansa eri aloilla.
Vastakohdaksi tälle valoisalle puolelle
voimme nyt asettaa Järjestömme keskuu
dessa viim e aikoina täyteen kukkaan puh
jenneet sisäiset ristiriitaisuudet, Jotka saa
vuttivat klehuftiaplstecnsä äskettäin pide
tyssä kesklpllrln kokouksessa.
Kuten lukijoillem m e on tunnettu, on ris
tiriidan pohjana se seikka, että eräs osa
järjestöm m e Jäseniä syystä tahi toisesta on
tullut sellaiseen käsitykseen, että puolueem
me "johto" ja etenkin sanom alehdistö
yleensä on sellaisten henkilöitten käsissä,
Jotka m ielipiteiltään ovat lilan vanhoillisia
Ja Jotka estävät Joittenkin "pohjajoukolksi" kutsuttujen ainesten pääsem istä vai
kuttam aan puolueen sisässä vallankum ouk
sellista henkeä. Nämä järjestöm m e Jäsenet
pitävät pyhänä uskonkappaleenaan trtlä, et
tä nuo "Johtajat" eivät pysty tulkitsemaan
"pohjajoukkojen" käsityksiä, vieläpä tie
toisesti eivät halua sitä tehdä. Vieläpä he
vältlävätr että nämä "vanhoilliset johtajat"
ovat vuosien varrella saaneet useimmissa
osastoissa puolellensa jonkun luotettavan
"kängln", Josta on sitten m uodostettu "ma
siina", Jolla nyt estetään "pohjajoukkojen"
oikeuksiinsa pääseminen.
Väitteet, kuten näemme, eivät ole ylei
seen luonteeseensa nähden uutukalsuudella
pilatut. Sellaisia väitteitä on pitkin työ
väenliikkeen historiaa esitetty uudelleen Ja
uudelleen. Meidän aikanamme ne ovat eri
koisen om inaisia n. s. syndlkallstisille käsi
tyskannoille, Jotka tällaisista väitteistä läh
tien Joutuvat tykkänään kieltäm ään edus
tuksellisen toimintamuodon tarpeellisuuden
järjestyneessä liikkeessä .Ja haluavat
palata takaisin primitiiviseen, n. s. välittö
mään kansan vahaan, missä kalkista pienem m lstäkin asioista päätetään välittöm äs
ti Joukolla, antam atta m inkäänlaisia toi
min tavattu uksia vainuille toimikunnille Ja
edustajille.
Näin pitkälle teoriat eivät toki ole kehit
tyneet meidän suomalaisten keskuudessa.
Mutta sitä suuremmassa m äärässä valtaa
järjestöäm m e vanhoilliseksi syyttäviä to
vereita se pyhä usko, että he ovat erikoi
sesti kutsutut pelastam aan järjestöm m e
heidän kuvittelem astaan alennustilasta. Jo
ka heidän m ielestänsä helpoimmin käy
päinsä siten, että jollakin yllätyksellä, "masllnatoimlnnalla" järjestetään laaja oppo
sitioni järjestöm m e sanomaleh tltof m itta j la
Ja toim itsijoita vastaan Ja saadaan puolu
een orgaanit tuon joukon käsiin. Äsken
paljastunut järjestelm älliseksi toiminnaksi
aljottu yritys rakentaa valloituskoneisto
järjestöm m e sisässä, lienee kuvaavin Ilmaus
tällaisista harrastuksista.
Seuraavansa katsauksen osassa tarkemmin
katselem m e m issä määrin näillä tovereilla
on syytä uskoa järjestöm m e toim intaa
“vanhoilliseksi'*, "keltaiseksi” y. m. Tässä
kajotkaam m e asian erääseen toiseen puo
leen. Joka on aivan riippumaton niistä syis

tä, jotka m ahdollisesti ovat johtaneet noita
tovereitamme epäilyttäviin hommiinsa, Ja
Joka sam alla muodostaa kysym yksen itse
ytimen.
järjestöm m e rakenne on täysin kansan
valtainen. Jokaisessa osastossa On jokai
sella Jäsenellä vapaa puheoikeus. Jokaisel
la on tilaisuus vaikuttaa asioitten menoon.
Kaikki meidän toimikuntamme Ja niiden
Jäsenet ovat Jäsenien kontrollin alla. Tämä
kontrolli ilmenee kunakin aikana siten, e t
tä kukin Jäsen osastonsa kautta voi esittää
m uistutuksia toiminnan Ilmauksia vastaan
ja Jäsenistö, Jos haluaa, voi niiden Johdosta
ryhtyä m illaisiin toimenpiteisiin se haluaa.
Tämän lisäksi pidetään Juuri niissä Järjes
tömme osissa, Jolta enintäin on syytetty
vanhoillisuudesta, tiheästi edustajakokouk
sia, Ja niissä koko toim inta Joutuu tarkis
tamisen Ja arvostelun alaiseksi. Jos vää
rinkäytöksiä tapahtuu, niin ne oikaistaan.
Näin ollen el luulisi mitään m ahdollisuuk
sia löytyvän minkäänlaiseen järjestöm m e
yleisten organlen toimintaan, Joka el ole
sopusoinnussa järjestön jäsenistön enem 
mistön kanssa.
Aivan samoin on asianlaita sanomalehti emrne kanssa. Ne nim ellisesti ovat tosin
osakeyhtiöitten om istamia, mutta nämä
osakeyhtiöt tosiasiallisesti ovat sama yhtei
sö kuin itse Järjestömme. Niidenkin yli
lakkaam atta vallitsee Jäsenistön kontrolli.
Kun näin on asianlaita, niin eiköhän voi
taisi sääntönä pitää sitä seikkaa, että kalk
ki puolueemme orgaanit yleensä edustavat
sitä, m itä hellä lähinnä m ääräävä enem
m istö haluaa tahi salllJ, jos tällä enem m is
töllä nlm, on kaikkia järjestöm m e edellyt
täm iä teknillisiä tilaisuuksia ilmltuoda k ä 
sityskantansa. Muu! laista m äärääm isvaltaa
el sosialistinen liike voi tunnustaa. Voi
daanhan olettaa, että vissillä toim inta val
tuudella varustetut toim ihenkilöt volv&t
käyttää valtaansa väärin ja toim ia vastoin
enem m istön todellista tahtoa. Mutta so
voi tapahtua joko vain tilapäisesti Ja kor
jaantuu helposti, kuten monet Järjestömmekkn kokem ukset selvästi ovat osoittaneet, —
tahi sitten se voi tapahtua sillä edellytyk
sellä että knntrotleeraava Jäsenistö on niin
tietäm ätöntä, että se ci ollenkaan kykene
asioitaan valvomaan.
Jos sfls sanotaan, että järjestössäm m e Il
menevä enem m lstökanta el ole todellisen
enemmistön lukema, nila sellainen väite on
ankara syytös koko. järjestöä vastaan. Me
varm asti uskomme, että sellainen syytös on
aiheeton Ja alempana tarkemmin valaisem 
me tätä seikkaa. Mutta Jos hetkeksi olettalslkin, että se ei ole aiheeton, niin muut
taako se asiantilaa? Meidän on otettava
Järjestömme sellaisena kuin nc enem m is
töön Nii nähden »n. jos me yleensä lähdem 
me tunnustamaan sitä filosofiaa, jolla lepää
tuon "taistelevan vähemmistömme1* ajatusmeininki ja Joka edelläolevan perusteella
voitaisiin sisällyttää se u raavaan käsityk
seen : "järjestön enemmistö on huonojen
paimenten käsissä ja Jäsenistö on niin ty h 
mää, että se el sitä huomaa, jonka vuoksi
meidän, vaikka olemmekin vähemmistö, tu 
lee “parempina köyhälistön edustajina"
vai ta a maar valta pois noista huonoista
paimenista Ja Itse paremmin paim entaa
tuota tietäm ätöntä Joukkoa" — jos m e ase
tumme sellaisen filosofian kannalle, niin pa
rasta on. että heitäm m e nurkkaan kalkki
sosialistiset periaatteemme ja m aterialisti
set hlstoriankäsityksem m e. Ilman niitä
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voimme vapaammin toimia järjestöm m e
keskuudessa rakentam alla masiinoita ja
heittäm ällä koko järjestöm m e rakenteen
keinottelupolJtIlkan alttarille.
Tämä asian puoli on se, mikä mleJpstämme näissä suuntarilrtotesamme on pääasia.
Järjestössäm m e vallitsee lilan vähän puo
luekuria, lilan vähän sen periaatteen tun
nustam ista, että ItöyhälJstölllkkeessä m ää
rää joukon enemmistö sellaisena kun he
enem m istö kulloinkin on. Eri mieltä ole
vilta el Järjestö kiellä eri m ielipiteitten
eslttämlstUaJsuutta. Helliä on täysi m ah
dollisuus asettaa om at erlkoiskksltyksensä,
jos heillä sellaisia on, jäsenistön arvostelu
kyvyn vaakalaudalle. Jos he vakuutukalilensa Ja käsftykslllensä voivat kerätä to
dennäköisyyden ja pätevyyden lukea, Ja
sillä lailla pääsevät eaemnVslöksL käsityk
sillään, niin — ali rlght, — se on oikeata
Joukkotolmlntaa ja roolit vähemmistön Ja
enemmistön välillä puuttuvat. Mutta väki
valtainen, salainen valloltuspoUtllkka on
järjestöm m e perusteitten katkaisem ista,
hajanaisuuden ja epäluuloisuuden synnyt
tämistä, Joka ei voi muuta kuin vahin
goittaa meitä. Sitä se on, olivatpa sen tar
koitukset m illaiset hyvänsä.
On pidettävä kewklpiirin kokouksen suu
rimpana erehdyksenä »Itä seikkaa, että ee
antoi sym patiansa salaisella tavalla as|ataan ajavien harrastuksia kohtaan Johtua
itsensä siihenkin, etlä se antoi siunauksensa
sille tavallekin, mikä tuossa pelastustyössä
otettiin käytäntöön. Se koetti lauhduttaa
puheenalaisen salaisen toiminnan ilkeää
luonnetta selittäen, että muka järjestöm m e
enemmistö on Johdettu samallalscn toim in
nan avulla. Näin siellä katsottiin olevanaa
oikeutettuja lausumaan, vaikka sellaisille
um pim ähkien heitetyille väitteille ei voi
tu esittää mitään muuta tukea kuin jo&sakin erikoistapauksessa, nlm. Negauncen
jutussa, jonkun siellä hosuneen sankarin
kirjeenvaihdon, jolla hän omin päin koetti
saada Itselleen Ja asialleen kannatusta.
Mutta samaan luokkaan asetettiin sekin
seikka, etlä Uäpllrln järjestö viime vuonna
velvoitti pllrikomiteanaa valvomaan päätolmtkuntlemme vaalia,., ja parhaan harkin
tansa mukaan sekä jäsenistön kontrollin
alaisena Julkisesti suosittelem aan toim ikuntlemme ehdokkaita, jotta järjestössä
noudatettaisiin niitä m enettelytapoja, mitä
Idässä olevat Joukot Järjestyneellä tavalla
olivat omaksuneet omikseen. Niin kuin Jo
kainen ym m ärtää, on tämä jälkimmäinen
tapaus Jotakin aivan toista, kuin salaista
runnauspolltiikkaa. Se on kaikessa järjes
tyneessä toiminnassa hyväksytty tapa eikä
m itään masilnntolmintaa. Jokainen jäsen
on oikeutettu esittäm ään mielestänsä par
haita ehdokkaita Johonkin toimeen ja pii
rijärjestö sitä suuremmalla syyllä voi vel
voittaa sitä edustavaa toim ikuntaa piirijär
jestön puolesta niin tekemään. Jos järjes
tö sitten yleisesti noudattaa tällaista ohletta, niin se tapahtuu el suinkaan sen vuoksi,
että sokeasti uskotaan auktoriteetteihin,
vaan sen vuoksi, että järjestö luottaa, että
toimikuntansa huolella suorittaa sen tehtä
vän, mikä sille järjestön puolesta on annet
tu. Jos toim ikunta sitä el tee, niin joutuu
se vastuunalaiseksi siltä. Ttäplirln kokous
hyväksyi toim ikuntansa “aglteeraukaon*
toimeenpanevan komitean vaaleissa Ja oli
han se jo aikaisemmin valtuuttanut sen
niin tekemään, Tällainen on jotakin aivan
toista kuin joittenkin kontrolleeraamattomlea yksilöitten m aanalaiset pyrkimykset
saada jäsenistön mieli keinoilla millä hy
vänsä kääntym ään Jonkun harrastuksen
puolelle, Salaiseen ugltationiin sisältyy a i
na myös sellaisilla aseilla agltatlonln har
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joittaminen, Joihin el voi toiselta puolelta
mitään vala(stusta antaa, koska salassa esi
tettyjä perusteita el voi koplien ulkopuolel
la oleva lähteä arvostelemaan. Siinäpä on
He suuri ero, joka pitäisi jokaisen visusti ot
taa huomioonsa^.
KISTIKIITOJEN
Edellä käsitetyllä kySYYT,
symykspllä on huom i
oonotettavana sekin seik
ka, onko todellakin aihetta sanoa, että jär
jestöm m e "Johdossa” Ilmenee sellaista van
hoillisuutta, Jnka on ristiriidassa luokka
taistelun vaatimusten kanssa Ja Joka voisi
sel'ttää »Itä "pyhää vihaa1*» m illä Jotkut
järjestöm m e etupäässä nuoremmat Jäsenet
hyökkäävät järjestön toimintaa vastaan.
1'nrhaallakaan tahdolla el voi sanoa, että
täm ä näin syyttävä vähem m istö koskaan
olisi esittänyt päteviä todistuksia syytteil
leen. Kesklpllrin kokoukselle esittivät Jot
kut toverit erään "asiakirjan", johon he
koettivat sisällyttää jonkinlaisen selostuk
sen siltä, mitä he katsovat järjestössä ole
van epäkohtia. Tiiman asiakirjan m erkilli
nen puoli on siinä, että sen kirjoittajat k a t
sovat tarpeelliseksi esittää erikoisesti om i
naan sellaisia "uskonkappaleita", Jolta ei
kukaan Ole pannut kysymyksen alaiseksi'
kaan, Sen ohella ne tuovat esiin joltakin
paljon kulutettuja- kaavamaisia väitteitä
niistä erikoisalueista, mistä sosialistinen
jäsenistö heidän mielestään muodostuu Ja
jotka väitteet Otamme erikseen tarkastetta
vaksem m e Säkenien ensi numerossa sen
kirjoituksen yhteydessä. Jossa tulemme vas
taamaan tässä ja edellisessä numerossa
julkaistuun Frank Bohnin kirjoitukseen
"Keskiluokka ja progresaivlsml". Tällä
kertaa emme halua kajota mainittuun kir
jelm ään muulla tavalla kuin että julkai
semme sen pääkohdat tässä alempana.
Vastapainoksi siinä esitetyille asioille, so
pii sam alla Julkaista eräs huomiota ansait
seva kirjoitus. Joka äskettäin painatettiin
Raivaajassa loppulausuntona eräälle Jär
jestömme ristiriitoja käsittelevälle artik
kelisarjalle.
Se keski piirin edustajakokouksessa luet
tu asiakirja kuului pääkodlssaan seuraa
vasti :

LUOKKAVASTAKOHDAT
Kapitalistinen yhteiskunta jakaan
tuu luokkiin. Luokkiin jakaantumi
nen maariin se, missä suhteessa ihmi
set ovat tuotantoon ja millä tavalla ho
pääsevät osalliseksi tuot teitten jaosta.
Tuotannossa ja jaossa vallitseva risti
riita johdattaa luokkien välisten risti
riitojen käsittvmisen, luokkataisteluun
ja on siitä välttämättömänä seurauk
sena vallankumous, jonka panee toi
meen se luokka, jonka harteilla yhteis
kunnallinen tuotanto lepää ja se on
palkkaköyhälisto, suurteollisuuden pal
veluksessa oleva työväenluokka.
Paitsi työväenluokkaa ja suurkapitalistiluokkaa ilmenee nykyisessä yh
teiskunnassa laaja pikkuporvaristo, ja
me väitämme, ettei tämä tuotannollihmulen eriarvoisuuden tähden voi tulla
kumoukselliseksi eikä palkkatyöläisten
riveissä vilpittömästi taistelijaksi en
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ne n kuin se tuotannollisen kehityksen
pakosta on menettänyt kaiken itsenäi
syytensä ja etuoikeutensa palkkaköyhälistöön nähden ja ettei tämä luokka
niin ollen ole mistään merkityksestä
köyhälistön liikkeen edietähniseHe,
vaan kylläkin sen vastustamiselle.
Tätä vastaan esitetään huomattujen
suomalaisten sosialistien taholta vas
taväitteitä miltei jokaisessa Työmiehen
ja muidenkin lehtien numeroissa ja on
. mm. toimittaja Hiltunen viime kesänä
julkaisemissaan artikkeleissa väittänyt
tämänlaista käsitystä syndikalismiksi.
Mikä on työväenluokka?
Työväenluokan nykyisessä yhteis
kunnassa muodostavat palkkatyöläiset
— köyhälistö, joka on irtautunut työ
välineistään ja jonka täytyy myydä
työvoimansa työmarkkinoilla teollisuu
den palvelukseen elääksensä.
Työväen luokka jakaantuu eri ryh
miin, kuten suurteollisuustyöläisiin,
ammattilaisiin, palvelijoihin, kuleksi
viin ammatittomiin työläisiin jm.
Täten tuotannollisten olojen perus
teella jakaantuneena ei työväenluok
kaan kuuluvien eri ryhmien yhteiskun
ta- ja maailmankatsomus tietystikään
voi olla samanlainen. Suurteollisuustyöläisten maailmankatsomus on mo
nessa suhteessa erilainen ammattilais
ten tai kuleksivan ammatittoman työ
läisen. Tuotannollinen ja sille perustu
nut yhteiskunnallinen elämä on synnyt
tänyt kustakin eri työtätekevien T y h 
mässä erilaisia katsomuksia yhteiskun
nallisista ilmiöistä ja tapahtumista.
lie väitämme, että suurteollisuustyöväest.ö on työväenluokan ryhmä, joka
teollisen kehityksen pakosta lisääntyy
nopeasti lukumäärältään, merkityksel
tään, tiedoiltaan ja niiden perusteella
järjestyy. Udelleen väitämme, että se
on ainoa todellisesti ukmouksellinen ja
edistysmielinen osa työväenluokasta ja
samoin myöskin sosialistipuolueeasa ja
että tämä ryhmä näin ollen tulee valtavimmaksi ryhmäksi — perusjoukoksi
sosialistipuolueeasa, ja edelleen väitäm
me, että ammattityö väestö on häviävä
ja taantumuksellinen ryhmä ja että
sen maailmankatsomus on tuomittu
kuolemaan.
Revisionistit eivät sallisi tehdä -mi
tään erittelyä siinä mitkä yhteiskunta
ryhmät muodostavat varsinaisen köyhälistöluokan, eikä ensinkään sitä, mit
kä ryhmät muodostavat perusjoukon
sosialistipuolueessa. Ile ovat tuontuoetakin koettaneet selittää, ettei mitään
n. k. pohjajoukkoa ole olemassa, vaan

että työväenluokkaan kuuluvat ovat
kaikki samanlaisella katsomuksella va
rustettu. Viittaamme tässä vain T.
Hiltusen artikkeleihin ‘' Olemmekohan
selvillä vesillä’’, ja moniin muihin Työ
miehen kirjotuksiin, joita he ovat ky
hänneet.
SoslaUatipUolue

Väitämme, että sosialisti puolueen tu
lee perustautua suurteollisu ustyö väes
tölle ja että tämä työtätekevien osa
muodostaa sen alueen, josta sosialistipuolueen tulee koota jäsenensä ja että
nämä työläiset yhteiskunnallisen ase
mansa, voimiensa ja merkityksensä
tähden yksin kykenevät kukistamaan
nykyisen riistojärjestelmän.
Milwaukeen sosialistit huusivat vaa
leissaan hävittyään: enemmän agitatsionia pikkuporvariston keskuuteen, ja
tämä virhe ei ole virhe niiden suoma
laisten sosialistienkaan mielestä, jotka
selittävät köyhälistöön kuuluvaksi
kaiken maailman väen ja jotka luule
vat pikkuporvariston olevan kumouk
sellisen kapitalismia vastaan koko sen
laajuudessa ja sellaisen palkkaköyhälistön vertaisen sosialistisessa liikkees
sä. Olemme sitä mieltä, että jos puo
lueemme koettaa haa! utu riveihinsä
kaiken maailman pikkuporvariston sekalaisine harrastuksineon, niin puolue
lakkaa olemasta köybälistöpuolue ja
tulee kysymyksessä olevien pikkupor
varien puolueeksi sikäli kuin ne saavat
puolueen sisällä merkitseviä asemia.
Tämä johdattaa luokkavastakohtien
hinimenemisen ja käytännössä siihen,
että tällaisista aineksista tulevat, pääs
ityään edustamaan puoluetta johonkin
virkapaikkaan, kieltäytyvät noudatta
masta puolueen tahtoa ja menettelevät
omien mielipiteittensä mukaan. Esi
merkkinä siitä on Duncan Buttessa ja
Schenneetadyssa Lumi, joka nimitti
kaupungin töitten tarkastajaksi henki
lön sillä perusteella, että tämä kävi us
kollisesti hänen kirkossaan. (New
York CalPin numero 41, 1914.)
K apitalism i yhdistää

Väitämme, että kapitalistinen tuo
tantotapa välttämättömyydellä yhdis
tää ja kokoo työväenluokan keskuudes
sa ilmenevät eri ryhmät, erilaisista
asemista tulevat työläiset ja eri kan
sallisuudet, tulivatpa ne minkälaisesta
maasta ja minkälaisista oloista tahansa
ja pakottaa kaikki nämä yhtenäiseen
taisteluun kapitalismia vastaan.
Tätä vastaan on asettunut mm. Rai
vaaja. Raivaaja sanoo:
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‘ ‘Työväenluokka teollisouden palve
luksessa on enemmässä tai vähemmässä
määrässä hajanainen kokoomus. Tämä
hajanaisuus säilyy niinkauan kuin palk
kajärjestelmä on olemassa. Suurteolli
suus kyllä hävittää ja heikentää niitä
ristiriitoja, jotka me tunnemme am
mattien aikakaudelta, mutta se luo jou
kon uusia ristiriitoja ja enemmän vai
kuttavia ristiriitoja työväenluokan yh
tenäisyyden tielle kuin mitä olivat nuo
mainitut aikasemmat ristiriidat talou
dellisessa taistelussa.
Nämä ristiriidat näkyvät erittäin
selvinä Amerikan teollisuustyö väestö n
keskuudessa. Suunnaton, kansainväli
sen kapitalismin aiheuttama kansain
vaellus heittää Amerikan teollisuuden
palvelukseen kaiken maailman rotuja
ja kansallisuuksia, jotka sulavat yh
teisymmärrykseen lakkotaistelutapauksissa enemmän tilapäisesti kuin vaki
tuisesti — vain tapauksissa, joissa olo
suhteitten puristus koskee kaikkia
kansallisuuksia ‘'heitä paikalla’’ hen
keä uhkaavasti. Näissä tapauksissa ta
pahtuu samantapainen sulaminen kuin
uppoavassa laivassa, jossa -matkustaa
ensimäisen, toisen ja kolmannen luo
kan matkustajia. Uppoamisen hetkellä
on havaittavissa jonkinlainen luokkien
toisiinsa sulautuminen, kuten tunne
taan.
Kansalliset ristiriidat, sikäli kuin ne
tulevat eri kansallisuuksien edustuk
selle samassa teollisuuskaupungissa ja
samalla teollisuusalalla näkymään, säi
lyvät aina siihen asti kuin eri kansal
lisuuksia Amerikassa on olemassa. Nii
den luonnollinen sulautuminen varsiteroella. Tämä tilanne pikemminkin on
kärjistymässä, sillä on ainoastaan ajan
kysymys se, jolloin Amerikan portit
a vaalitavat Aasialaisille TOduille ja
kansallisuuksin e.
Eri kansallisuudet, kuten jo mainit
tiin, sulautuvat lakkotaistoluissa hie
man yhtenäiseksi, mutta kun taistelu
on ohi, vetääntyy kukin kansallisuus
-omaan nurkkaansa, jota todistaa mo
net esimerkit. Ainoastaan muutamat
valistuneimmat yksilöt kustakin kan
sallisuudesta voivat pitää yllä laihaa
yhteyttä.”
Tämä Raivaajan käsitys hyväksy
tään keskipiirissä asemaltaan vaikut
tavassa osassa.
Edelleen väitämme, että jos tämä
Raivaajan katsomus olisi oikea ei työ
väenluokka olisi saavuttanut sitä voit
toisaa asemaa, joka sillä jo on, eikä
työväenluokka tämän katsomuksen pe
rusteella koskaan voisi vapautua ka
pitalistisesta riistosta. Tällaisen käsi
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tyksen väitämme olevan ehta porvaril
lisen.
K apitalistisen tuotantotavan
taknlllrlra

Väitämme, että työväenluokan va
pautuminen voi tapahtua ainoastaan
kehittyneellä kapitalistisella aikakau
della ja että työväenluokan vapautu
misen ehtona on korkealle kehittynyt
tekniikka ja että se yhdistää ja tasoit
taa työläisten keskuudessa ilmenevät
erilaisista lähteistä perityt maailman
katsomukset, opit ja harrastukset ja
tulee sen kautta olemaan valistavana
ja kohottavana voimana työväenluo
kalle.
Edelleen väitämme, että ne, jotka
sattuvat tätä vastustamaan, poikkeavat
pois materialistisen maailmankatso
muksen piiristä ja sen kautta sekoitta
vat sosialismin perus-periaatteita ja
antavat tukea kaikenlaisille pikkupor
varillisille haaveille keskuudessamme.
Tähän syntiin tekevät itsensä vika
pääksi niinikään huomatut suomalaiset
sosialistit ja on tämä kysymys erimielisyyksiem-nie yhtenä huomattuna pe
rusteena.
Valtion omistus
Väitämme, että radikaalisen porva
riston keskuudessa ilmenevä harrastus
valtion omistuksen laajentamiseen ei
merkitse sosialismia, vaan valtio kapi
talismia, työväenluokka sosialisti puo
lueessa pyrkii yhteiskunnalliseen omis
tukseen, mutta täydellisesti me eroam
me porvareista siinä, että meidän, en
nenkuin voimme 'hyötyä valtion omis
tuksesta tai sen omistuksen laajentami
sesta täytyy kontrolleerata valtio edus
tajiemme ja virkailijamme kautta, jot
ka valtion omaisuuksia tai sen tuotan
toa johtavat. Työväenluokka voi hyö
tyä valtion omistuksen laajentamises
ta vaan sikäli, mikäli se kykenee itse
näisen luokkapolitiikan kautta vallat
tamaan nykyisiä valtiollisia asemia.
Täten kaiken yhteisomistuksesta hyö
tymisen ehtona on työväenluokan oma
voima ja Ben toiminta.
Pidämme täydellisesti harhaan joh
tavana sitä sosialistienkin keskuudessa
laajalla olevaa käsitystä, että porva
risto muka yhteisomistuksen laajentamiBpyrkimyksessään tekisi aineellista
ja tarkoituksellista palvelusta työväen
luokalle ja että se muka auttaisi sosia
listeja kapitalistisen järjestelmän ku
kistamisessa tai että tämänlainen por
variston keskuudesta lähtenyt harras
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tus olisi merkkinä luokka vastakohtien
lieventymiselle. Mitään sellaista ei tä
mä porvariston pyrkimys sisällä. Vaan
se sisältää kapitalistisen järjestelmän
panssaroisi isyrityksen. Me käsitämme,
että valtiokapitalismi on kapitalistisen
tuotantotavan välttämätön aste ja pal
velee työväenluokkaa ainoastaan siten,
että sen kautta tulee osoitetuksi työvä
enluokalle valtiovallan valtaamisen
välttämättömyys.
Suhtautumisemme taloudellisiin
järjestöihin

Me väitämme, että puolueemme van
hoillisen siiven edustajat julkisilla pu
heillaan ja sanomalelitikirjoituksillaan
suli taittuessaan taloudellisiin järjestöi
hin ovat menetelleet tavalla, joka on
ollut vastaista puolueemme periaatteit
ten hengelle ja hyväksytyille päätök
sille. Erityisellä innolla ovat he mus
tanneet ja lietsoneet ennakkoluuloja,
vihaa ja katkeruutta I. "W. W. liittoa
vastaan. He eivät ole yrittäneetkään
syventyä tutkimaan ja selittämään nii
tä taloudellisia syitä, mitkä ovat aihe
uttaneet tuon järjestön syntymisen ja
ovat olleet sen elämisen ehtona.
Käsittäen, että sosialistisen sanoma
lehdistön tulee ilman ennakkoluuloja
tutkia ja lausua mielipiteensä kaikista
poliiti Iliaista ja taloudellisista ilmiöis
tä, me väitämme, että I. W. V. oli suo
ranainen ja oikeutettu tulos siitä am
mattiylpeydestä ja ammatillisesta luutunoisuudestn, johon yhtyi järjesty
neen työväestön keskuudessa vallinnut
kansallinen amerikkalaisylpeys.
Tämä epäkohta oli puolestaan tulos
siitä, että ammatillisessa työväestössä
nojautuen ammattitaitoonsa, oli kyke
nevä am mat ti r vh miinä pitämään puoli
aan kapitalismia vastaan ja kykeni sii
hen siksikin, että kapitalismilla täällä
olivat käytettävänään runsaat apulait
teet, joten se voi maailman markki
noilla tulla hyvin juttuun korkeampia
paikkaojakin maksavana. Se tarvitsi
vain rauhaa tuotannossaan. Me uskom
me, että sikäli kuin kapitalistinen tuo
tantotapa hävittää ammatteja ja sikäli
kuin täkäläisen kapitalismin täytyy
aaalistamismahdollisunksien tiuketessa
kuristaa työväenluokkaa, katoovat
myöskin entiset järjestysmuodot uusiin
oloihin soveltumattomina. Ammatilli
sen järjestymisen tilalle tulee teolli
suuksittaan järjestyminen. Itsesuojelusvaisto pakottaa ammattilaiset siellä
kin, missä vielä säilyvät, pyrkimään
teollisuuksitta] n järjestymään.

Ammattityön tuloksena on näet am
mattilaisten reserviarmeija. Ammatti
ylpeys ja luutuneisuus myöskin häviä
vät ja tilalle vakiintuu enemmän tai
vähemmän selvä luokkatietoisuus ja
sen mukainen luokkatoiminta. Sikäli
kuin tämä tapahtuu, katoo myöskin I.
W. W:n välttämättömyys uutena talo
udellisena järjestönä. Sen aiotun pai
kan luokkakatsomuksen solventäjänä
ottaa sosiälistipholuo sikäli kun se ko
it oumu käeltään tulee suurteollisuusväestön puolueeksi. Nojautuen järjestöm
me edustajakokouksen päätökseen, me
pidämme I. W. W, kilpailevana uniona
siellä, missä se pyrkii alalle, jossa jo
ku toinen unio on järjestöin istyössä.
Mutta tämä ei meitä suinkaan oikeuta
alentamaan I. W. W. merkitystä sikäli
kun se tekee valistustyötä, pyrkii ja
pystyy järjestämän kokonaan järjeatämättömiä aloja. Samoin edustajako
kouksen päätökseen nojautuen me väi
tämme, että on pyrittävä yhdistämään
kaikki työväen taloudelliset järjestöt
yhtenäiseksi toimivaksi järjestöksi. Me
haluamme ja katsomme velvollisuudek
semme arvostella kaikkia taloudellisia
järjestöjä, knten puolueemme päätös
edellyttää. Samalla me katsomme it
sellemme ja jokaiselle työ väen luokka
laiselle ja heidän äänenkannattajalleen,
sosialistisille sanomalehdille velvolli
suudeksi, auttaa jokaista taistelussa
olevaa työväenryhmää taistelun hetke
nä, kuulukootpa ne sitten mihin talou
delliseen järjestöön taliansa, jollei tä
män taistelun tarkoituksena ilmeisesti
ole työväenluokan rivien hajoittaminen
tai heikentäminen.
Puolueessamme Ilmenee syndikallsmia.

Väitämme, että puolueemme keskuu
dessa ilmenee syndikal ismin virtauk
sia, Se esiintyy valtiollisen toiminnan
väheksymisenä, sen hylkäämisenä, opis
sa taistelevasta vähemmistöstä ja sabotagena. Me väitämme, että tämä op
pi on ominaista ainoastaan pikkupor
vareille ja heidän asemastaan tipahta
neille seka ammattilaisille sikäli kuin
heidän asemansa horjuu. Se on epätoi
voon joutuneiden henkilöiden indivituatistisen maailmankatsomuksen tulos
ja semmoisenaan vahingollinen työvä
enluokalle. Me väitämme, että sikäli
kuin suurteollisuustyöväestön keskuu
dessa tätä ilmenee, on se ainoastaan
vastalause, sekä uusiin olosuhteisiin
vielä mukau tumatonta taloudellisten
järjeatöjen toimintaa, että myöskin
vastalausetta puolueemme keskuudessa
vallitsevalle revision ismille. Autta-
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kaani me tämän opin suurteollisuudes
samme työskentelevästä työväestöstä
'häviämistä, ja mikäli se on vielä mah
dollista myöskin ammattilaisten keskuu
desta, me käsiltämme velvollisuudek
semme edistää industrialistisita union is
miä kaikin voimiin me sekä ‘taistella
revisionistista politiikkaa vastaan ja
tilalle saada puolueessamme toimin
taa, joka nojautuu yksinomaan palkkaköyhälistölle ja eritoten suurteollisuu
dessa työskentelevälle köyhälistölle,
koska se nyt jo on enemmistö palkkaköyhälistöstä, ja päivä päivältä tulee
yhä suuremmaksi enemmistöksi. Tämän
joukon maailmankatsomus on kaikissa
suhteissa materialistinen ja vallanku
mouksellinen, joka ei tunne mitään
suosiota porvariston maailmankatso
mukselle ja niin ollen ei se voi itseään
vahingoittamatta olla yhteistyösken
telyssä porvariston minkään osan kans
sa, Tätä katsantokantaa edustamme
ja väitämme, että ainoastaan tämän
katsantokannan omaavalla käytännölli
sessä toiminnassaan eikä vain paperil
la, kuten nyt, sosialistipuolueella on
ainoa mahdollisuus kasvaa siksi teki
jäksi, joka kumoo kapitalistisen jär
jestelmän."
Edelläm ainittu Raivaajan kirjoitus, vaik
ka onkin kirjoitettu aikaisemmin, on var
sin sopiva vastaukseksi edelliseen kirje!*
m ään, Siinä tosin kosketellaan multakin
seikkoja kuin niitä» m itkä tulevat edelläolevassa kirjelm ässä esille. Se ei estä asi
aintilat- valaisem ista.
Sen sisältö on seuraava:
“Koska Amerikan suomalaisen aosiaiistilUkkeen järjestöm uoto muodostuu pelkäs
tään palkkalyöläisköyhälistystä Ja voi a i
noastaan siltä muodostua, sillä suom alaisil
la, varsinaiseen rllstäjäluokkaan kuulu
villa — eipä edes plkkuporvarlstolaisf Ha.
m itättöm än vähä lukuisuutensa vuoksi, voi
koskaan olla m inkäänlaista Johtavaa tai
hallitsevaa asem aa S. S. Järjestössä, niin Jo
tästäkin s> ystä pysyy kaukana se vaara,
että porvarilliset etuilljat käyttäisivät
Amerikan suom alaista
soslallstlllikettä
aseenaan. Puhuminen pikkuporvarillisen
etullem lsen ja keinottelun vaikutuksesta
palkkntvöiälsköy hälistiin vallankum ouksel
lisen liikkeen heikentäm iseksi, on, ellei lu
kuun ota vallan m itättöm iä poikkeusta*
pauksla. aiheeton. Milloin porvarillinen
keinottelu Ilmaisee itsensä jonkun osaston
kustannusta hyväkseen käyttäen, voidaan
se ilman alituisia ja jatkuvaa sotaa pik
ku porvari Mlsuurten vaikutusta vastaan Ja
a&lvarte levää* olem attom ien pikkuporvaril
listen ainesten etsiskelyä, tukahduttaa.
Niistä tai näistä ryhmistä, heidän luokkaasem astaan johtuvaksi kuvitellun pikkuporvarlplrun seinälle maalaaminen nostat»
taa vaan hedelmätöntä välttelyä Ja kylvää
epäsopua Amerikan suomalaisen palkkatyö*
läleköyhällstttn keskuuteen, Tässä suh
teessa turhien syytösten tekijäin tulee ot
taa selkoa Amerikan suom alaisesta asutuk
sesta Ja sen takaam asta vallankum ouksel
lisesta perustasta Amerikan suomalaisessa
eosiallstUi-kkecasä ja lopetettava riitaky
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symyksen aiheeton ja tarpeeton vireillä pi
täminen,
Koska kysymys siitä minkälaisia periaat
teita työlälaunioltten pitäisi tunnustaa Ja
mihin taloudelliseen järjestöön suom alais
ten työläisten olisi liityttävä, on yhdeltä
puoleltaan siksi selvä, että suomalaisen sosiallstltflkkeen keskuudessa el ollenkaan ole
olem assa erim ielisyyttä teoillsuusunlonlsmln periaatteen tunnustam isesta, sillä kalk
ki tunnustavat sen Ja toiselta puoleltaan
kokem us keitä m ättöm ästl viittaa siihen,
että olemassaoleviin. Amerikan unionises
ta liikettä vallitseviin unloihin liittym inen
vastaa parhaiten tarketuksensa ja koska
näiden un loitte n. vielä suuresti vanhoilli
nen kanta alituisesti muuttuu aikaamme
vastaavam m alle kannalle, pidetään ym 
märrettynä, että niihin on liityttävä ja
ehdottom asti vaadittuna, että unlonlstisen
liikkeen uudistamisen käytännöllisiä puolla
koskevat riidat syrjäytetään soslallsclosastojen päivä njftrjeslyksestä Ja suoritetaan
ne unloliten kokouksissa, käsittäen, että
ne kuuluvat niihin ja vaikuttavat parhai
ten siellä.
Koska kokemus on Jo kiistäm ättöm än pä
tevän i todistanut, että kilpailevat uniolahkot korkeintaan pahentavat Amerikan työ
väenliikkeen Ulaa. lopetetaan kannatus k il
pailua ylläpitäm ään pyrkiviltä unlolahkollta. Kilpaileviksi unlolahkolksi katsotaan
kaikki ne uniot. Jotka eivät kuulu Ameri
kan vallitsevaan unioltten liittoon tai jo t
ka tähtäävät toim intansa tätä vastaan työ
väen järjestöpä, eivätkä halua tähän liit
tyä, vaikka olisivat siihen tilaisuudessa liit
tymään. S. K. Järjestön taholta el raho
ja kerääm ällä tueta multa paitsi laajoja
teollisuusl&kkoja. Teolllsuuslakoksl katso
taan yhden tai useamman teollisuuskau
pungin vissin teollisuusalan työläisten lak 
ko sekä kaivanto- Ja m etsäseutujen työ
läisten laajem m at lakot lakkoavustuskeräyksen toimeenpanosta kuitenkin lähem 
min päättää Joko S. S. Järjestön toimeenpan evä komitea tai joku piirlkomlteolsta,
ellei kansallispuolueen taholta ole lakkoapua keräämään kehotettu, Järjestym attömäln työläisten lakkotaistelujen talou
delliseen tukem iseen osaa otettaessa on en*
nen sitä pantava toimeen sellainen lakkoavustuksen Jakamia järjestelm ä, että tar
kalleen tiedetään kerättyjen varojen me. Pevän lukkotalstelun tukemiseen. Minkään
puhe vapaustaistelun tukemiseen el kerätä
.varoja ellei taistelua johda Joku sosialistiosasto.
Koska S. S, Järjestönkin keskuudessa ny
kyisin kulkee virtaus. Jonka henkilökohtai
set edustajat koettavat alituisesti aglteeratet siihen suuntaan, että valtiollisen val
lan valtaam isella ei soslallstlpuolue voita
sanottavaa hyötyä työväenluokalle ja että
puolue. Joka panee luottam uksensa tähän
on paremmin ilmaus plkkuporvarlllisuudesta kuin vastAUS teollisuusköyhällstön
vallankumoukselliseen vaatimukseen. Ja
koska tämä sgltatslonl paikotellen saa eyndlk&llstis-anarklstlsen sävyn Ja sisällän, rajottum atta siihen, missä sosialist [puolueen
kautta yksinomaan virkapaikkoihin — näi
den virkapaikkojen itsensä vuoksi — pyrki
vät koettavat, vallankumoukselliselle tarkotukselle pettävillä keinoilla Ja voimilla
vallata yatta-asemla kunnissa Ja valtiossa,
Joka, missä sitä ilmenee, kalpaa arvostelua
ja oikaisua, on tarpeellista, että ne pooluejäsenet, Joi ka valtiollista toimintaamme
arvostelevat, välttävät sakottam asta vältökslään syndikallstlsiln väitöksiin ja to
disteluihin työväenluokan valtiollista toi
m intaa vastaan.

120

SÄKENIA

Selvästi ym m ärretyksi pitää tulla se seik
ka» että ne puolue jäsen et. Jotka syndlkallstls-anarklst Isillä syillä vastustavat so siallattpuolueen valtiollista liikettä Ja pyrkimystä, Ja sellaista kantaa edustavat jatkuvasti
Ja tietoisesti, on heille osotettava, että heitä
varten ei ole palkkaa sosialisti puolueessa.
K oska m yöskin yhä selvemmin ja laa
jem m in tulee tunnetuksi, että S. S. Järjes
tän keskuudessa harjotetaan kllklpolUikoim Is ta» täytyy siltä kertakaikkiaan tehdä
loppu Ja kalkkien JärJestöaslaln käsittelyis
sä osastoista kalkkiin järjestäorsaaneihin
ulottuen» seurata sääntöperttJstä Asian hoitoa Minkään osaston tai järjestöorganln
sääntöperustelata päätöstä Ja toim enpidettä
et missään ftim e& B ä mikään toinen osasto
tai järjestöorgani saa vastustaa muulla
kuin sääntöm ääräisellä tavalla. Jos Joku
tai jotkut puolueJäsenet erotetaan puoluees
ta, el millään toisella osastolla tai järjestö*

orff&nllla saa olla sellaista käsitystä, että
he eivät välit tele m itään tästä, vaan kohte levät erotettuja niinkuin parasta luotta
m usta nauttivia puoluetovereita.
Koska Työväen-Oplston suhteen m onista
tunnetuista syistä on aiheutunut epäluotta
m usta sen kykyyn Ja tapAan kehittää oppi
laissaan selvää, vallankum ouksellista luok
katietoisuutta Ja sosJalistlpuoiueen sekä
Amerikan työväenliikkeen oikeata ym m är
täm istä Ja käsittelytaitoa, on tarpeellista»
että oplstokysym ykseen lainataan ensialuk
si se huomio» että jollakin parhaiten tar
koitustansa vastaavalla tavalla toim itetaan
opistoasi o Issa . virallinen JärJestötutklmus
ja sen perusteella saatetaan -kalkille sel
väksi ne puutteellisuudet. Jotka tulevat
useim m issa opiston oppilaissa näkyville.
Sitten voidaan panna toimeen tarpeellisia
parannuksia ja palauttaa opiston periaat
teellinen luotettavaisuua.
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TAISTELUTANTEREELTA
Pllrlkokoukset. Itäplirln ja kesklpUrin
Länslpllrln kokous päätettiin äskettäin
kokoukset pidettiin viim e kuun loppupäivi jättää pitäm ättä, m utta kuten on näkynyt»
nä, Nätnä molem m at kokoukset muodos on siellä sen Jälkeen tultu katum apäälle Ja
tuivat tavallaan toinen toisensa vastakoh aljotaan uudelleen äänestyksellä päättää
diksi j niissä kirkkaasti kuvastuivat jär kokouksen kutsumisen huhtikuun loppupuo
jestössäm m e vallitsevat ristiriidat. Keski* lelle. Nähtävästi päätös tuleekin tehdyksi
piirin kokous muodostui Innostuneeksi nii ja kokous pidetään, joka kyllä ehdottom asti
den valloltusperlaatteitten tulkiksi, joista on tarpeen vaatimaa.
puhutaan täm än numeron klertokatsauk
Ylimääräisen JärJestäkokouksen pitäm i
sessa. Kokouksen päätöksistä oli ehkä käy nen on ollut jonkun verran puheen alaisena
tännöllisin se. Joka suosittell Järjestymistä osastojen keskuudessa. Joku osasto lienee
M innesotan rauta-alueella peruuttaen siellä asettanut asian Jo ylelsäänestyksellekln.
ennen tehdyt päätökset» jotka sitoivat suo Sellaisen kokouksen pitäm inen tulee m ak
m alaiset I. W. W.-Uiton kannattamiseen. sam aan Järjestölle hyvin paljon. Jos jär
P äätös laadittiin kyllä sellaiseksi, että sen jestöm m e asem a kiristyy krlltllltsem m äksl
takaporttien kautta sam a kysym ys voi uu kuin se nyt on, niin tietenkään el m aksudelleen tulla esille. K uitenkin uskomme, et kysym ys saa olla esteenä. M eistä kuiten
tä käytännölliset seikat ja todellisen - jär kin näyttää, että rähäköittem m e saatuaan
jestym isen tarve ohjaavat tämän kysym yk kaiken sen esi Ile tule mi sen tilaisuuden, mi
sen oikealle tolalle ilm an suurempia risti kä suinkin on ollut mahdollinen» kriisi hel
pottaa Ja me pääsem m e rauhassa säännölli
riitoja.
Itäpllrln kokous kului nopeasti ja rau siin oloihin. N e ristiriidat pohjaltaan eivät
hallisesti ja monta Järjestön rakennet ole niin suuria Ja soveltum attom ia, että ne
ta kehittävää ja varm entavaa päätöstä teh- 1 todellakin uhkasivat Järjestöämme hajantiln. Ne ovat tarpeeksi selostetut päiväleh nuksella. Jonka estäm iseksi ylim ääräistä
dissä. Joten em m e katso tarpeelliseksi niis kokousta on ehdotettu.
tä täällä erikoisesti mainita.
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