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Amerikan työväenliikkeen
tulevaisuus
Mikä estää Amerikan työväenliikettä kehittymästä luokkatietoiseksi ja
yhtenäiseksi? Mitä pitää tapahtua tahi mitä on tehtävä, jotta tämän
maan työväenliike pääsisi selville vesille ja taistelisi luokkatietoisesti ja yhtenäisesti niin politillisella kuin taloudellisellakin alalla?
Säkenien toimitus esitti nämä
kysymykset useitten
Amerikan
tunnettujen työväenmiesten lyhy
esti vastattavaksi. Allaolevat kir
joitukset saapuivat vastaukseksi
kysymyksiimme. Muutamilta, joil
le kysymys esitettiin, ei ole saatu
vielä vastausta.
Morris Hillquit lausuu:
Amerikan sosialismilla on pal
jon enemmän vaikeuksia voitetta
vana kuin yhdessäkään toisessa
maassa. Amerikan syntyperäisen
väestön suuri osa on yhteiskun
nalliseen harrastukseensa nähden
niin pintapuolinen, ahdasmielinen
ja taipuvainen vain hetkelliseen
innostukseen, että sen on vaikea
pysyä mukana syvää yhteiskunnal
lista vakaumusta ja horjumatonta

luokkatietoisuutta vaativassa liik
keessä. Rotu-, kieli ja luonne-ero
avaisuudet työväenluokan keskuu
dessa tekevät vaikeaksi eheän yh
teistoiminnan. Mutta porvaripuo
lue! tten käytännöllisen politiikan
yhä ilmeisemmäksi käypä mädännäisyys, taloudellisten olojen nopea
kehittyminen kapitalistisen järjes
telmän huippua kohti, samoin kuin
myöskin teollisuuden korkea ke
hitys ja maan valtiollisen raken
teen muodollinen kansanvaltaisuus
mahdottoman nopeasti johtavat
meidät siihen ajanjaksoon, jolloin
meillä on täälläkin yhtenäinen val
lankumouksellinen työväenliike.
Ei ole olemassa mitään kultaista
oikotietä, joka johtaisi köyhälis
tön soi ida ri suuteen valtiollisessa
ja taloudellisessa toiminnassa. Pää
määrämme me saavutamme vain
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siten, että päivästä päivään
kärsivällisesti, väsymättä ja
hyökkäävästi teemme valis
tustyötä, harjoitamme järjes
tämistä ja työväenjoukkojen
valistamista. Sosiaiistipuolueen tehtävä on suorittaa tämä
työ, sen tulee kehittää talou
dellisen aseman luoma työvä
en luokka vaisto horjumatto
maksi
luokkatietoisuudeksi.
Morris Hilkpiit.
Emil Seidelin lausunto.
Kuten kaikki suuret kan
sanliikkeet, niin sosialistiliikekin yleensä kohtaa monta
vastusta tiellään. Luokkayh
teiskunnan kumoamista ei
saada aikaan kädenkääuteessä eikä taikatempuilla, vaan
riippuu sen menestys siitä no
peudesta, millä työväenluok
ka pääsee tietoiseksi asemas
taan. Amerikan työväenluo
kalla on maan erikoisten olo
suhteitten ja omituisen kehityksen
vuoksi ollut aina tavallista vaike
ampi saada selvä käsitys yhteis
kunnan luokkasuhteista. Suurena
esteenä sosialistisen liikkeen kehi
tykselle tässä maassa on ollut mei
dän otit a kykenemättömyytemme
esittää asiat amme, niin että tämän
maan työväenluokka sen ymmär
täisi.
Asiamme on yksinkertainen ja
selvä. Jokainen työläinen ymmär
tää oman etunsa valvomista, jos
me voimme tehdä hänelle selväksi,
että me sosialisti puolueena olem
me hänen mukanaan kaikissa hä
nen yrityksissään parantaa ascntata. Meidän on mentävä vielä ul
kopuolellamme olevien työläisten
luo eikä odotettava, että he itses
tään tulisivat meidän luoksemme.
Me, olemalla lojaalisia kaikil
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le heidän pyrkimyksille parantaa
a soma tan sa, osoitamme, että sosialistipuolue on samaa luuta ja sa
maa verta työväenluokan kanssa.
Älkäämme sekottako tätä selvää ja
yksinkertaista asiaa millään sivukysymyksillä, vaan olkaamme vä
symättömiä meidän hyÖkkäyksissäimne riistävätä
kapitalistista
järjestelmää vastaan, joka imee
luokkamme sydän verta.
Työllämme on kapitalistiluokka
rikastunut, mutta työllämme se
kukistuu, omalla väsymättömällä
työllämme. Tietoisuutemme siitä,
että meillä on vaan yksi päämää
rä, työväenluokan vapauttaminen
palkkaorjuudesta sekä yhteiskun
nan saattaminen tuottajien käsiin
ja .tämän tietoisuutemme väsymä
tön juurruttaminen ulkopuolellam
me oleviin työläisiin, siinä on se,
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joka on luova tässäkin maassa voi
makkaan ja voitokkaan, luokkatietoisen työväenliikkeen.
Emil Seidel.
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Victor Bergerin vastaus:
Amerikan työväenliikkeen aikaisimpina vaiheina oli paljon niitä,
jotka luulivat, että työväen vapaut
tamiseksi riittää pelkästään talou
dellinen järjestyminen ja taasen
niitä, joille ainoastaan valtiollinen
toiminta näytti otolliselta. Jälkim 
mäisen käsityskannan sosialistit
eivät ymmärtäneet
unionistisen
liikkeen erikoista luonnetta, joka
ei riipu edeltäpäin määrätyistä
kaavoista. He koettivat saada
unionistisesta liikkeestä jonkinlai
sen sosialisti puolueen alaosaston,
jota sosialistipuolue täydellisesti
runnaisi. Tällä politiikalla he ei
vät saaneet aikaan mitään muuta
kuin hajaannusta eivätkä voineet
pakottaa unionistista liikettä väki
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sin kulkemaan piirustettuja teitä
myöten. Mutta nykyään ovat mel
kein hävinneet sekä ne, jotka pi
ti vät y k sinomaan u monistista 1 iikettä riittävänä kuin myöskin ne, jot
ka pelkästään valtiollista toimintaa
kannattaen, pitivät unionistista lii
kettä sivu-asiana.
Sen sijaan on puolueeseemme
kehittynyt eräs toinen äärimmäi
syys, joka suuressa määrin vaike
uttaa luokkataistelun menettelyta
pojen oikeata ymmärtämistä. On
sellaisia tovereita, jotka tahtovat
tehdä sosialistisen liikkeen vain
jonkinlaiseksi industrialistisen 11iiionisniin alatoimikunnaksi ja luu
levat voivansa ratkaista kaikki
valtiollisctkin kysymykset industrialistisen unionismin kautta. Industrialistinen unioni sini kuiten
kaan ei ole mitään muuta kuin eräs taloudellisen järjestymisen vis
si muoto. Sillä, samoin kuin unionismillä yleensä, on vissit rajoite
tut toimintamahdollisuutensa, se ei
voi yksin ratkaista yhteiskunnal
lista luokkataistelua. Se suunta,
joka on katsonut itsensä sokeaksi
sanaan indiistrialisiilien unioni smi
kuitenkin luulee siinä löytäneensä
taikakiven, jolla ratkaistaan kaik
ki asiat.
Tällaiset äärimmäiset syyt puo
lella kuin toisella ovat suurimpana
esteenä työväenliikkeen tasaiselle
kehittymiselle tässä maassa. Oi
kea kanta on näitten kaikkien ää
rimmäisyyksien välillä. Me tar
vitsemme sekä valtiollista että ta
loudellista työväen liikettä, joilla
on kullakin osansa suoritettavana
luokkataistelussa ja kukin suorit
taa tämän osan järjestössä. Y h 
teisymmärryksellä niiden on tuet
tava toinen toistaan. Siihen suun
taan kulkeekin asian luonnollinen
kehitys liikkeemme keskuudessa.
Pahin este asian oikealle ymmärtä
miselle itse puolueemme keskuu
dessa on se, että useilta tovereilta
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puuttuu hyvää halua ajatella tätä
asiaa kaikinpuolisesti. Mutta kes
tävällä vai itu sty öitä saadaan hy
viä tuloksia ja minä puolestani en
ole ollenkaan pessimistisellä kan
nalla Amerikan työväenliikkeeseen
nähden.
Olen varma siitä, että
nykyinen taloudellinen asema Ame
rikassa ja sen luokkasuhteet, no
peasti johtavat Amerikan työväen
liikkeen tehokkaaksi ja täysitietoiseksi.
Victor Berger.

Charles Edward Russelin
lausunto:
Ensimäinen vaikeus on se, että
amerikalaitien työläinen ei ole vie
lä luokkatictoinen, eikä voi siksi
tulla väitteillä eikä esimerkkien
kertomisella. Toiseksi, käymällä
jatkuvasti häneen käsiksi äkkirynnäköllä, me herätämme eloon hä
nen ennakkoluulonsa, hänen myö
tätuntonsa ja harrastuksensa si
jaan. Kolmanneksi hän tavallises
ti jättää liian paljon johtajien teh
täväksi, eikä ole vielä oppinut
joukkotoimintaa. Sentakia meidän
täytyy sovittaa menettelytapamme
hänen psygologiansa mukaan ja
meidän täytyy lähestyä häntä-myö
tätunnolla, omaamalla kärsivälli
syyttä ja hyvää tahtoa.
Charles Edward Russell,
Eugene Debsin lausunto:
Työläisten taloudellisten järjes
töjen täytyy kulkea käsikädessä
työläisten poliitillisten järjestöjen
kanssa, ennenkuin todellinen val
lankumouksellinen liike saadaan
syntymään. Eivät ammatilliset jä r
jestöt eikä poliitilliset puolueet yk
sinään ja erikseen ole riittäviä.
Molemmat tarvitsevat toinen toi
sensa apua, niolempiat ovat vält
tämättömät. Sosialistista tasaval
taa ei voida luoda poliitillisella e-
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nemniistöllä; se täytyy järjestää ja
rakentaa teollisuuksissa, jossa työ
läiset työskentelevät, ja tämä on
teollisuusunioitten oleellinen toimi,
jota ilman kaikki toimenpiteet ka
pitalistisen valtion poistamiseksi,
teollisuuksien yhteiskunnallistuttaminen ja niitten kontrollivallan
siittäminen- työväenluokalle,
on
turhaa ja hedelmiä tuottamatonta.
Työläisten poliittinen valta on
luokkataistelussa erittäin tärkeä,
Sitä pitää luoda ja harjoittaa mitä
suurimmassa määrässä, rakenta
malla sosialistipuoluetta käyttäen
sen voimaa tukemaan järjestyneitä
työläisiä teollisuusaloilla, ja levit
täen vallankumouksellista valis
tustyötä.
Työläisten järjestyminen heidän
eri teollisuusaloillaan, teollisuus
aloina, ammatti- eikä ammattikun
ta-aloina, on päivän kysymys ja tä
hän oleellisesti tärkeään tehtävään
on kaikkien luokkatietoisten koh
distettava yhdistyneet voimansa ja
tarmonsa.
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Tällaista järjestymistä varten
tulevat olosuhteet yhä suituisimtnak s i. Ammatt ikuntaunion ism in
yhä täydellisempi voimattomuus
trustiutuneita pääomia ja keskit
tynyttä voimaa vastaan, jota tukee
kapitalistinen valtio konetykkeineen, on liiaksi kouraantuntuva ja
säälittävä, jotta epäröiminen saat
taisi kauemmin jatkua .
American Federation of Labor'in kansallinen järjestö on suuri
“ pluffi” , — tyhjä kuori. Gompers
ja hänen “ toimeenpaneva valtuus
tonsa’’ on sitä samaa, he muodos
tavat hännän sille pääoman- ja
työnepäsikiölle jota kutsutaan “ Ci
vic Federatiooniksi” joka ei ole
pystyynpantu ja ylläpidetty mis
sään nutussa tarkoituksessa kuin
saada työväenliike
käännetyksi
taantumuksellisille urille omaksi
turmiokseen ja kuolemakseen.
Se seikka, että Gompersin omat
■ seuralaiset syyttivät häntä ja aset
tivat hänet huonoon valoon United
Mine VVorkers järjestön edessä,
oli ensimäitien kapinan merkki am
mattiunioni smin
taantumukselli
suutta vastaan. Se oli merkitsevä
toimenpide. Eroaminen tulee eh
dottomasti tapahtumaan.
Uudet
voimat eivät koskaan voi syntyä
vanhoissa muodoissa.
United Mine Workers ja Wes
tern of Miners, nämä kaksi val
lankumouksellisina uniota ja sa
malla teollisuusliittoa lähimpänä
olevat, muodostuvat pian yhdeksi,
ja se sama tarkoitusperä, joka ve
tää ne toisiinsa, tulee myöskin

13 0

181

saattamaan ne pois Gormpersin
järjestöstä, ja tekemään siitä suu
ren industriaalisen union.
Kaivostyöläisten pois vetäytymi
nen kansallisliittoutuneesta A. F.
of L.-liitosta, tulee tekemään pi
kaisen lopun Gompersin ja hänen
“ toimeenpanevan
valtuustonsa”
vallasta. Kapitalististen “ työläisluutnanttien” päivät ovat kohta
menneet ja Gompersin kopla voi
sitten riisua naamarinsa ja tulla
rehellisesti esiin sinä, ininä se On,
ja tehdä työtänsä avoimesti, kuten
muutkin “ laki- ja järjestysliitot”
ja “ Citizens' Alkaneet” .
American Federation of I^abor’iin liittyneiden unioitten kaikki e(iistvsmieliset voimat saatetaan so
pusointuun kaikkien muitten jär
jestöjen teollisuusHnioitten voimien
kanssa. Toisin sanoen, kaikkia
niitä voimia, jotka muokkaavat
työläisten industriaalista solidarisuutta vallankumouksellisella poh
jalla, 011 kehitettävä keskinäiseen
sopusointuun, muodostamaan suur
ta industriaalista järjestöä, mikä
tapahtuu taistelemalla työläisten
puolesta taloudellisella alalla ja sa
malla valmistamalla heitä ottamaan
ja omaamaan kansakunnan teolli
suuden kontrollivallan.
Meidän päiviemme polttavin k y
symys on työväenluokan taloudel
linen ja valtiollinen järjestyminen
palkkaorjuuden kukistamiseksi ja
sosialistisen tasavallan perustami
seksi.
Eugene Debs.
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