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Kiertokatsaus
K K SK lI.lO K AN
Saken le n kahdessa min kuin eroltus köyhälistön syntylsyys- Ja
K A rrfcfT L M IN E N viime numerossa on kuollelsuusprosentin välillä ja tämä ll&äys
ollut Julaistuna tun .on paras väite tov. Bohnin vältteltten kunetun am erikalalsen puoluetoverin Frank moamlse ksi.
Bohnin kirjoittam a artikkeli "KeakiOn tietysti aivan totta, että keskiluokka
luokka Ja progresslvisml'*.
Kirjoitua el saavuta köyhälistön aseman m ukaista
oli Iltana veisu keskiluokan “uudestaan ajntuskantaa. yhtä nopeasti kuin se sorsyntym iset te**
Toveri Bohn on sitä tuu köyhälistön asteelle. Se kauvan rim
mieltä, että keskiluokka toipuu Tappioil puilet sinne tänne toivoen vielä jotakin
lasta, johon auurkapltallsml viime vuosi saavansa olevista oloista. Meidän ei m ak
kymmeninä on sen saattanut Ja että ny sa vaivaa odottaa siltä taholta apua köy
kyinen n. b, progressivismi on toivorikasta hälistön luokkataistelulle. — Köyhälistöätämän keskiluokan kulkua vallan kukku sr-ma s ta an tietoiset työläiset suorittavat
loille valtlokapltallsm ln avulla, Joka tulee omin päin vapaustaistelunsa. Mutta ai
estämään suurkapitalisteja yksinvaltiaasi! van yhtä selvää on se. että täm ä keski
riistäm ästä yhteiskuntaa Ja antaa keski luokka ei ole omaksunut Itselleen varmaa
luokkaan kuuluvien nousevalle nuorisolle valt iokapitalismlln pyrki vätä kantaa mi
lukemattoman määrän uusia "Jobeja'" val nään uudestaan heräämlseoään Ja tietoi
tion lihavien lihapatojen ääressä. Osoit sena pelastusko! non aa n itselleen, vaan sii
taakseen, että keskiluokka todellakin uu hen on olemassa aivan toiset syyt? Ja
destaan voimistuu tov, Bohn luettelee kal- samAt syyt ovat siihenkin, että yhteiskun
kellaiala viime aikoina nähtävinä olleita nallisessa sekä sivistyksellisessä eläm ässä
uudistumisen virtauksia yhteiskunta- Ja tapahtuu uudistus virta uksia.
sivistya-eiäm än kaikilla aloilla Ja hän Jalo
On vähän Ihmeellistä, että tov. Bohn on
mielisesti laskee ne kaakki keskiluokan niin halukas antamaan ansion kaikesta
ansioksi. Vieläpä hän väittää, että kes tästä keskiluokalle. Me haluaisimme sa 
kiluokka lukumäärUänsäkln nähden lisään noa, että se nykyajan edistys, mikä on ha
tyy Ja hän Julistaa, että kaikki sosialistien vaittavissa tuomina virtauksina yhteiskun
päinvastaiset puheet eivät pidä palkkaan nallisen ,1a sivistyseläm än alalla, on suorasa. Hän ennustaa että mc kymmenen na'eestl työväenluokan Ansiota — Ja todis
vuoden sisässä tulemme Joutumaan loista taa työväenluokan voim istum ista eikä m i
vaan valtJokapltalismlkautcen, Jossa kes tään muuta. Kehotamme lukijoitam m e
kiluokka hoitaa kaikki yhteiskunnan asiat tutustumaan tässä lehden numerossa ole
Ja turvaa työlästenkin oikeuksia nykyisen vaan kiihotukseen "Nykyajan mahtavin
yhteiskuntajärjestyksen puitteissa
voima". Siinä on sanottuna se. minkä
Tarkastakaamme hiukan tätä tov. Boh- tahdomme ensi tilassa sanoa vastapainoksi
nln ajat us juoksua. Silloin e rtai sijassa täy tuolle ke sk 1luokan ylistysveisulle. Kalkki,
tyy sanoa, että hänen käsityksensä kes m itä meidän aikanam m e tapahtuu edis
kiluokan nykyisestä voim asta ja voim istu- tystä kirjallisuuden. talteen. tieteitten
mi8enmahdo]]fsuudesta on suureksi osaksi Alalla, on nykyajan heräävän työväenluo
vain kuvittelua. Sosialistien väite, että kan välillistä ja välitöntä vaikutusta. K es
keskiluokka vähenee ja heikkenee sekä kiluokka el ole pitkään aikaan voinut
m enettää m erkityksensä yhteiskunnallise luoda mitään näillä aloilla Ja kapitalis
na tekijänä ei ole niillä esim erkeillä ku minkin kyky tässä suhteessa lakkaa. Köy
m ottavissa, jotka tov. Bohn tuo esiin. hälistö vaatii itselleen enemmän valoa,
Bnglnnäk:.. ne tilastot, joiden avulla hän enemmän osuutta yhteiskunnan työn tu 
osoittaa farmarien lukumäärän lisäänty loksista. Se heijastuu kirjallisuudessa .1%
neen eivät merkitse mitään. Jollei niiden taiteessa. Se haluaa m aterialistiseen elärinnalle aseta täydellistä tilastoa siitä, mänymmärry käet nää nojautuen, todellista
m illaisiksi ovat muodostuneet noitten far tietoa tieteellisessä suhteessa. Nykyajan
marien omaisuussuhteet. Hän itsekin on yhä kehittyvä teollisuus Ja sen varassa
pakotettu myöntämään, että kiinnitettyjen nouseva työväenluokka, vaatii tieteitten
farmien lukumäärä on lisääntynyt. Se sovelluttam ista käytännölliseen «lämään.
Jo sellaisenaan osoittaa, että m aanom is S‘itä Johtuu virkeä tieteellinen toiminta.
taja]!! lukumäärän lisääntym inen on vain Nouseva työlälsarm eija porvarlluokalle pe
näennäinen — näistä ‘'omistajista" sangen lottavina liikkeineen ja vaatimuksineen
useat eivät ole om istajia kauvemnVn kuin herättää, pakot ta» itselleen porvaristolta
m itä ne m aksavat suurkapitulism llle veroa reformeja. Se tosin el sinä määrää n ii
Mutta huom attavlnta on se, että vaikka den laatua, vaan sen määrää se seikka,
he om lstalslvatkln farminsa, niin kapita kuinka suuri porvariston vallankumouspellism i, pitäen käsissä tavaram arkklnat Ja ko on, kuinka valppaasti työläiset seukulkuneuvot, täydellisesti kontrolleeraa raavat asioita ja vaikuttavat niihin ja
heidän tuotantoansa oman mielensä m ukai sen määrää ennenkaikkea se seikka, kuin
sesti. Jos tarkastam m e n. s. Itsenäisten ka paljon työläisten onnistuu ensin val
kauppiaitten asemaa, niin huomaamme, loittaa Itselleen taloudelleen järjestym isen
että juttu on aivan sama. Ne eivät ole kautta työm ailla, raivaten siten tietä b a Liikkeittänsä om istajia, vaan pikemmin ai mojen saavutusten vahvistam iselle lainnoastaan agentteja. Jotka saavat suorittaa laadinnan kautta.
Me haluamme siis sanos sen, että ny
joltakin tehtäviä suurkapitalismin la s
kuun
Nämä ovat ilm eisiä tosiasioita, kyajan reformisi»! on työläM en esiin pa
jolta niin monasti on riittävästi selitetty, kottam a. — K apltallstfluokka pakottuu
eikä koskaan kumottu. Niitä eivät kumoa niihin Ainoastaan mikäli se tuntee pelkoa
Bohnin nekään esim erkit, Joissa hän puhu.i työväenluokkaa kohtaan. Se harrastaa re
pitkistä kom eista taJolen riveistä, jotka formeja työläisten kesyttämistarkoftukaessa,
hän näkee kohoavan kaupunkiemme real- mutta es el saavuta ällä tarkoitustaan.
densH|os'ssa Ja jotka hän katsoo osoittavan Työläiset saatuaan Jotakin haluavat vielä
keskiluokan suurta voimaa. Ne ovat h i enemmän eikä täm ä asia sellaisenaan vä 
tusia valtam eressä sen huimaavan kasvun hääkään hämmennä heidän luokkatietoi
rinnalla jonka näemme proletarlatln kes suuttaan Ja vallankumouksellisuuttaan
olosuhteitten m ukaisella tavalla käyt
kuudessa. Alvan omaisuudet loma n köy
hälistön lukumäärä kasvaa paljon nopeam tävät hyväkseen täten porvarien ke*-
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kuudeHR aikaansaam aansa "reformihalua1*
mutta he sen vuoksi eivät hetkeksikään
lakkaa hankkim asta itselleen valtaa ajaak
seen itse läpi niitä reformeja, Jolta ha
tarvitsevat voi m Istua k s e en ottam aan koko
yhteiskunnan vallan käsiinsä,
Nykyaikainen progressivismf Ja siltä k e
hittyvä valttokäpltallsm l näin ollen m ie
lestäm m e lähinnä ovat romahtavan kapitallstiluok&n epätoivoisia pyrkimyksiä py
säyttäm ään työläisten vallankum ouksellista
kulkua. Mutta sam alla ne ovat tehotto
m ia sellaisia yrityksiä. Valtiokapltallsml On välttäm ätön vaihe yhteiskunnan
siirtyessä yksltyiskapltallstlsesta sosialis
tiseen, m utta sitäkin
harrastaessaan
täytyy kapitalistien
vastoin haluansa
palvella kumouksen asiaa, Yaltiokapitallsm i käy välttäm ättöm äksi Jo itse
tiuurkapitallsmlnkln taholta» sillä tuotan
non keskittym inen edellyttää yhteiskun
nallista toimintaa, Joka el käy päinsä
liman valtion kontrollia. Sosialistit eivät
vastusta tätä kehitystä. Päinvastoin, m il
loin he voivat sen tehdä, he itse m yötä
vaikuttavat tuotantolaitoksien siirtymiseen
valtion haltuun, — kapltallstisenkln val
tion, Jota he lähtevät kontroiieeraamaan
ja muuttamaan sosialistiseksi valtioksi.
SI'HTKK>1 MK VATTU)- Me emme voi oll \ K t/N NAU ,ISK A1’I- leukaan ottaa oTAM SM IIN,
saa tov, Holmin
pelkoon, että valtioknpltallemi tai kunnaUIckapltalisml voivat
vieroittaa työläistä heidän vallankum ouk
sellisesta päämäärästään. Me toiselta puo
lelta välillisesti pakotamme kapitalistlpuoluetta siihen turvautumaan, toiselta puo
lelta me itse pyrimme sitä kontroiieeraa
maan. Sitä mukaa kun saamme vaikutus
valtaa Lalnlaatljakunnlasa Ja kunnallishalli
tuksissa, niin voimme, jo ennen kun olem 
me enemmistönä* pakottaa esiin työväen
luokalle hyödyllistä lalnlaadintaa. H uom at
kaa. että sanomme pakottaa esille. Sen
teemme milloin käyttäen hyväksem m e por
vari ryhmien keskinäisestä kahnauksesta
johtuvfa hefkkoukslaan, ei kompromlseeraamalla näiden ryhmien kanssa, vaan tun
kem alla kiilana niiden väliin, kuten esi
merkit m onesta maasta voivat todistaa
mahdolliseksi, — milloin taasen valtavalla
agitatalonllla. m ielenosoituksilla Ja — kun
saadaan kiinteämpi yhteistoim inta taloudel
listen Järjestöjen ja sosfa listi puolue e n vä
lillä -— myös lakoilla, pakoltamme porva
ripuolueet erinäisiin myönnytyksiin Y leis
ten tuotanto- ja Jakolaltosten siirtyessä k a 
p italistienk in valtion haltuun me voimme
käyttää niitä hyväksemme luokkataistelus
sa edullisem m alla tavalla kuin niiden o l
lessa yksityisten käsissä.
Turha nn mvHskln tov Tlihnln se pelko*
että jos sosialistit pitemmän alkaa joutuvat
pitämään käsissään työnantaiavaltlon Jolta
kin osia nykyisen palkkajärjestelm än vielä
vallitessa* niin heistä tulee "työväen luo
kan vihollisia”. Hän nähtävästi tarkoittaa
sitä, että tällainen sosialistinen hallihto tu
lee joskus olemaan pakotettu vastustamaan
joltakin työläisten esittäm iä vaatim uksia,
jopa taistelem aan niitä vastaan lakoissa.
Esimerkkiä sellaisesta on kyllä sattunut,
m utta uskallam m e välttää, että päinvas
taiset esim erkit ovat vielä lukuisammat,
niin., että on voitu väittää kalkki sellai
set selkkaukset äärim m äisyydestä menemäs
tä Ja yKaityiskapltallsmln työehtoja parem
pia ehtoja tarjoam alla on voitu muodostaa
valtio- tai kunnallisomistukeen alaisena ole
vat laitokset mallllAltokslks', jotka ovat
kiihnttimena parempien työehtojen vaa
tim iselle yksityisiltä kapitalisteilta. <— Siis
vallankumouksen välineinä. Tämä viim ek
si m ainittu seikka onkin erittäin tärkeä.
Jo kapitalistien kontrolleeraaml&sa kunnal
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lis- tai vattiolliskapltalistlslssa laitoksissa
voidaan aikaansaada pyrkimystä tavallista
työehtotaaoa parempiin oloihin, koska yksltyisprofMttlhalu siinä el ole yhtä suures
sa määrässä vaikuttam assa ehtojen m äärää
miseen Ja koska työläisten on helpompi
niihin vaikuttaa. Me voisimme luetella lu
kuisia esim erkkejä tästäkin maasta, Jotka
osoittavat* että sellainen om istus on kiihottlmena Ja tukeena yksitylskapltallsm ln
palveluksessa oleville työläisille vaatimaan
parempia ehtoja. Mainittakoon vain San
Franciscon kunnalllsraltlotie, jossa vaike
uksitta saatiin aikaan 8-tuntlnen työpäivä
Ja 3 dollsirlrt minimipalkka, Joka pakottaa
yknltyls-yhtlöt^i,n pian suostumaan samaan
työläisilleen, Sitä suuremmassa määrässä
on sellainen toiminta Ja vaikutus m ahdol
linen meidän puolueemme kontroileeraamissei valtio- tahi kunnalM skapltallsliclssa yri
tyksissä ,

Me olemme tov, Hohnln kanssa samaa
m ieltä Siltä, että enenevän valtlokapltalismj harrastuksen edessä meidän tulee yhä
voim akkaam m in erittä ä liikkeem m e v a lla n 
kum ouksellinen luonne Ja osoittaa, että vaitlo kapltA llsm l el suinkaan ole sosialismia,
vaan ainoastaan vä]'aste. M utta me amme
asetu passiiviselle kan nalle sen harrasta
miseen nähden, vaan pakotamme sitä esiin
niin paljon kuin m ahdollista Bekii yleisellä
acItatsionlUA yks'tylska p lta l Ismiä vastaan,
fttä valtaam alla om iin käsiim m e yleiset
h a llln to haarat jo nykyisen yh te is k u n ta jä r
jestelm än sikana
On aivan tu rh a luulo
se, että porvaripuolueet» olivatpa ne progressiivejä tahi m itä muuta tahansa, omas
ta halustaan lä h tis ivä t tä llä a la lla askelta*
knnn pitemmälle, kuin m ihin heissä oleva
pelko työväenluokkaa kohtaan heidät' paRottaa,

SniTK K >I)IK
Säkenlen viime ntiK ESklTl/O K K AAN , m erossa Julkaisim 
me eräitten Työmie
hen tolxnfttajain "periaatteellisen Julistuk
sen”, jossa he tärkeänä seikkana esittivät,
että puulueessamme ilmenee taipumusta
haalimaan keskiluokkaisia Joukkoomme Ja
antam aan niiden ajatuskancojen vaikuttaa
menettelytapaamme. Edellisessä olemme
Jo lausuneet, mikä on meidän käsityksem 
me keskliuokkalaisten yhtelskunnalllstaloudelllseftta asemasta. KeeklluokkaialsJa. voi
tulla Joukkoomme sen vildksl, että keski
luokan tuotannollinen asem a painuu alas
kttyhiiHntö&stpelle, Se el kuitenkaan sillä
vitiä tee hellä prolctaarlmielislkg! Ja kun he
Joskus painautuvat puolueeseemme, niin uselmmln tekevät sen yksilöllisistä syistä
elku luokkAsy'stä. Me emme voi sulkea
oviamme heiltä, m utta meidän tulee pitää,
heidän toimiaan tarkasti silm ällä. Mutta
ennenkaikkea meidän el tarvitse heitä m il
lään tavalla erikoisesti haalla puolueeseem
me. Meillä on riittävästi tehtävää varsinai
sen työväenluokan herättäm isessä. Jonka
volniAUe Ja hengelle meidän täytyy perus
taa toimintamme.
Mutta sam alla sanottakoon, että kun pu
hu taan tästä pikkuporvarien koslm lshalusta
ja tarkoiltaan, että suomalaisessa Järjes
tössä sellaista ilmenee, niin on sellainen
juttu vain sairaalloista mielikuvitusta ei
kä m itään muuta. Amerikalafsten keskuu
dessa sellaisia On siellä täällä ilmennyt Ja
mikäli sitä On ilmennyt, on suomalaisen
järjestön taholta "suunnista1* huolimatta
sitä ankarasti kritlseerattu Ja toim ittu s i
tä vastaan. Mutta suomalaisessa järjes
tössä ei toki* ole 'ollut olemassa sellaisen
"kosimlsen” näkyäkään. Näin Ollen sii
hen periaatteelliseen "julistukseen” s'sältyvä kritiikki on tykkänään perusteeton Ja
sen perusteettomuuteen hukkuu koko "Julis
tuksen" tarpeellisuuskin.

