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Sosialistipuolueen rakenne ja sosia- 
listiosastojen käytännöllinen 

toiminta
i .

Sosialistinen toiminta rakentuu 
puhtaaseen luokkataisteluoppiin 
perustuvalle periaatteelle, joka 
asettaa työläisten suoritettavak
si kaksi päätehtävää: periniäise- 
nä tehtävänä yhteiskunnallisen 
vallankumouksen suorittamisen, 
jolla kukistetaan kapitalistihio- 
kan va lta ; ja välillisenä tehtävä
nä kaikkien sellaisten parannus
ten hankkiminen, jotka hyödyt
tävät työväenluokkaa jo tänä- 
päivänä ja edistävät sen taiste
lua päämäärän saavuttamiseksi, 
ja jotka voidaan voittaa omalla 
luokkavoimalla. Sosialistinen 
periaate selittää, että työväen
luokan vapauttaminen voi tapah
tua vain työväenluokan itsensä 
kautta. Sentähden välillistenkin 
parannuksien voittaminen täytyy 
perustua luokkataisteluun, siis 
työväenluokan omaan toimintaan 
ja voimaan.

Sosialistinen liike työväen luo
kan luokkataisteluun perustuva
na on joukkoliikettä mitä laajim
massa ja kansan vai taisimmassa 
merkityksessä. Ollakseen tämä 
joukkoliike tuloksia tuottavaa, 
täytyy sen olla järjestettyä 
joukkoliikettä ja vielä mitä täy
dellisemmin ja järkiperäisemmin 
järjestettyä. Sosialistinen liike 
sisältää siis periaatteensa ohel
la järjestetyn toiminnan, järjes
tön. Periaate ja sille muodostu
va sosialistinen ohjelma sekä 
järjestö ja sen toiminta uvat 
molemmat välttämättömiä osia 
sosialistisessa liikkeessä. Jos toi

nen näistä puuttuu, niin laajin- 
kin joukkoliike menettää sosia
listisen merkityksensä.

Kaikkialla, niissä kapitalistisen 
järjestelmän vaikutuksesta on 
1 uok ka va s ta k oh dat k ä r j i sty ne et, 
on työläisten tehtävänä ollut pe
rustaa hiokkatai st etujärjestö ja 
laatia sille sosialismin periaat
teeseen perustuva ohjelma. Jos 
tässä ei ole onnistuttu, ei osat
tu tulkita periaatetta oikein tai 
ei ole kyetty rakentamaan jä r
jestön rakennetta oikealla ta
valla, niin seurauksena on ollut 
järjestön hajoaminen ja uuden 
järjestön muodostuminen, tar
koitustaan vastaavalla ohjelmalla 
ja järjestörakenteella.

Siten on käynyt m. tn. Ame
rikassa. Yhdysvaltain sosialisti- 
puolue jierustettiin v. 1901 kun 
entinen sosialistipuohie “ The So- 
eialist Lahor Party”  ei kyennyt 
suorittamaan vallankumoukselli
selle sosialisti järjestölle kuulu
vaa tehtävää. Parhaana todis
tuksena siitä, että Yhdysvaltain 
Sosialistipuolue kykenee täyttä
mään sille kuuluvan tehtävän, 
vallankumouksellisen köyhälis
tön kokoojana ja yhtenäiseksi 
luokkataistelijajoukoksi saatta
jana, on se, kun se 011 14 vuoden 
kuluessa kyennyt perustamaan 
sosialistiosastoja kaikkiin huo
mattavani])) in (laikkoihin ympä
ri maata, jäsenmääränsä kohot
tanut lähes sataantuhanteen, saa
nut vaaleissa jo toista miljoonaa 
ääntä ja ottanut osaa tavalla tai
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toisella kaikkiin huomattavam
piin taisteluihin työläisten ja ka
pitalistien välillä.

Kajoamatta tällä kertaa peri
aatteelliseen puoleen pitenimälti, 
tarkastakaamme puolueen sisäis
tä rakennetta.

Yhdysvaltain Sosialistipuolu- 
een perusyksikkönä ovat- sosia- 
hstiosastot, joita perustetaan jo 
kaiseen kylään, kauppalaan ja 
kaupunkiin, missä työläiset ovat 
jo  niin valveutuneita, että he 
hyväksyvät puolueen ohjelman ja 
käytännöllisen toiminnan. Suu
rempiin kaupunkeihin peruste
taan useampia osastoja jäsenten 
toiminnan helpottamiseksi. Jos 
suuressa kaupungissa olisi vain 
yksi osasto, niin tekisi se pit
kien matkojen ja suuren jäsen
määrän vuoksi toiminnan köm
pelöksi ja hitaaksi. Mutta että 
useampien osastojen olemassa
olo ei saattaisi minkäänlaista 
kahnausta, ristiriitaisuutta ja 
toiminnan laiminlyömistä osas
tojen välille, perustetaan näiden 
osastojen yhteinen kaupunkijär
jestö (Loeal). Osaston toimin
taan» josta seikkaperäisempi se
lostus seuraa jälempänä — voivat 
ottaa jäsenet välittömästi osaa. 
kun osastoon kuuluvat jäsenet 
tavallisesti asuvat niin lähellä, 
että he voivat suuremmitta vai
keuksitta persoonallisesti saapua 
kokouksiin v. m. tilaisuuksiin. 
Sitävastoin koko kaupunkia kä
sittävän järjestön (localin) ko
kouksiin ja toimintaan eivät voi 
läheskään kaikki jäsenet ottaa 
osaa. joitakin erikoistapauksia 
lukuunottamatta. Sen estää suu
rissa kaupungeissa, kuten esim. 
New York, pitkät matkat ja 
suuri jäsenmäärä. Setivuoksi 
täytyy luopua välittömästä osan
otosta ja hoitaa asiat välillisesti, 
edustajien kautta. Näistä edus

tajista, joita jokainen osasto saa 
valita jäsenmääränsä perusteel
la. muodostuu kaupungin keskus- . 
komitea (City Central komitea). 
Tämän huolena on pitää silmäl
lä, että kaikkien kaupunkijär
jestöön kuuluvien osastojen toi
minta on yhdenmukaista, huo
lehtia agitatsionityöu suoritta
misesta. järjestää kaikki vaaleja 
koskevat asiat. y. m. s.

K a upu n k ijä rj.es t öu yläpuolella 
011 kau nti järjestö, joka muodos
tuu kaikista kuilunkin kautitiin 
kuuluvista osastoista. Tämän
kin toiminta järjestetään edus
tuksellista tietä, sillä vielä pie
ti eminä t mahdollisuudet ovat 
kaun ti järjestön kokouksiin jo 
kaisen jäsenen osanottoon kuin 
kaupunkijärjestön. Tällä jä r 
jestöillä on tehtävänä koko ka un- 
tia käsittävästi kaikki ne asiat 
mitä kaupunkijärjestöllä kussa
kin kaupungissa. Käytännöllis
tä toimintaansa varten valitsee 
järjestö ka un ti komitean joko yh
deltä tai useammalta paikkakun
nalta.

Kaunti järjestöjen yläpuolella 
on valtiojärjestö, jolla on täy
dellinen itse määrää m is vai ta jä 
sentensä ylitse k okei valtiossa, 
jopa niin pitkälle, että sen ylit
se ei pääse k im ilolleen koko puo
lueenkaan valta. Valtio järjestö
jen ylimpänä määrääjänä on val- 
tiojärjestön jäsenten yleisäänes- 
tys. sitä alempana valtiojärjes- 
tön edustajakokous, johon Ollus
ta jia saavat valita jokainen osas
to eri valtioissa eri sensuksen 
mukaisesti. Yle isää ti esty Sten ja 
edustajakokousten päätösten toi
meenpanijoiksi valitsevat jäse
net. tavallisemmin yleisäänes» 
tyksellä. valtinkomitea», jonka 
jäsenet valitaan eripaikkakunnil- 
ta, ja toimeenpanevan komitean 
tavallisemmin siltä paikka kun
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naita missä valtiojärjestön kes
kusvirasto sijaitsee. Näillä ko
miteoilla on määräämisvalta ko
ko valtiojärjestön asioista edus
tajakokousten ja yleisäänestys- 
ten väliajoilla.

Valtiojärjestöjen edustajako
kouksissa tarkistetaan valtiojär
jestön peruslaki, vaaliohjelma, 
nimitetään ehdokkaat koko val
tiota käsittäviä vaaleja varten, 
päätetään agitat s ioni työstä niin 
suullisesta kuin kirjallisestakin, 
määritellään toimintatavat, pää
tetään verojen suur niidestä, y. m. 
koko valtiojärjestfiä koskevista 
asioista. Tavallisesti vielä alis
tetaan ainakin tärkeimmät pää
tökset yleisäänestyksellä jäsen
ten hyväksyttäväksi tai hyljättä
väksi.

Valtiojärjestöt muodostuvat sit- 
te Yhdysvaltain sosialistipuolu- 
een. Yleispuolueenkin ylimpänä 
määrääjänä on jäsenistö yleis- 
äänestyksellää». Jokainen osas
to saa esittää puolueen ohjelman 
ja sääntöjen sisälle kuuluvan 
minkälaisen asian tahansa yleis- 
äänestykselle, joka jos saa tar
peellisen kannatuksen, alistetaan 
jäsenten ratkaistavaksi yleisää
nestyksellä. Tämän lisäksi pide
tään edustajakokouksia, joissa 
tarkistetaan puolue- ja vaalioh
jelma. perussäännöt, päätetään 
menettelytavasta, agitatsioni- 
työstä, verojen suuruudesta, y. 
m. koko puoluetta koskevista 
asioista. Edustajakokouksia pi
detään joka neljäs vuosi. Mut
ta näiden väliajoilla kokoontuu 
kerran vuodessa kansalliskomi- 
tea, johon kuuluu nykyään yksi 
edustaja jokaisesta valtiosta, se
kä lisäksi yksi edustaja jokais
ta 3,000 jäsentä kohti. Kansal- 
liskomitean kokouksella on aio- 
teoikeus peruslakimuutoksiin ja 
yleensä kaikkiin puolueen asioi

hin nähden, päättää puolueen vi
rallisen sanomalehden julkaise
misesta, valitsee kansallistoi- 
meenpanevan komitean, puolueen 
sihteerin, j. n. e. Kansallistoi- 
meenpaneva komitea hoitaa puo
lueen asioita näiden ylempien 
määrääjien kokousten ja äänes
tysten väliajoilla.

Yhdysvaltain Sosialisti puolue 
kuuluu kansainväliseen liittoon, 
johon se valitsee jäsentensä 
yleisäänestyksellä sekä sihteerit, 
vakinaiset edustajat että kan
sainvälisiin kongresseihin edus
tajat.

Tällaisella rakenteelle kokoaa 
sos ia li st iiuiolue kaikki kapitalis
mia vastaan taistelevat työläi
set yhdeksi joukoksi, joka kyke
nee monilukuisuudestaan ja kau
kana toisistaan asumisesta huoli
matta taistelemaan yhdisty?: cm 
voimin kapitalistiluokkaa vas
taan, Ilman tällaista järjestöä 
olisi luokkataistelumme mahdo
tonta. Tässä rakenteessa on vie
lä korjaamista paljonkin ja ne 
aikaa voittaen korjataankirn 
mutta nykyiselläänkin ollen se 
vastaa parhaimmin kuin mikään 
muu järjestö Amerikan luokka- 
tietoisten työläisten tarpeet.

Pahimpia epäkohtia yleispuo
lueemme rakenteessa on valtio- 
järjestöjen liian suuri itsemää
räämisoikeus (autonomia) ja  lii
an laajalle ulottuvat yleisäänes- 
tykset. Kuten jo  aikaisemmin 
tm mainittu, on kullakin valtio- 
järjestöllä täydellinen määrää
misvalta jäseniensä ylitse ja val
tiota koskevissa asioissa yleensä. 
Tässä joudutaan usein ristirii
taan. Jossakin valtiossa on 
enemmistönä sellaista mielipi
dettä omaava jäsenistö, joka 
mielipide ei saa koko puolueen 
jäsenten enemmistön kannatus
ta ja  joka voi olla koko puolu-
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eelle vahingollinen. Mutta il
man valtiojärjestöä hajottamat
ta, talle joukolle ei voi puolueen 
ylemmät orgaanit nykyisin mi
tään. Jo s  sitävastoin olisi yleis
puolueella kaikkien valtiojärjes- 
tön sisäisten asioiden ylin mää
räämisvalta, niin monet valtioi
den sisäiset riidat saataisiin rat
kaistua puoluetta paremmin hyö
dyttävästi. Tästä samasta sei
kasta johtuu m. m. sekin, että 
useat valtiot valtioina pääsevät 
esim. kansalliskomitean kokouk
sissa määräämään paljoa suu
remmalla vallalla kuin mitä hei
dän jäsenmääränsä muutoin 
edellyttäisi.

Samoin puolueen toimintaa 
häiritseväksi muodostuu rajaton 
yleisäänestysoikeus. Puolueen 
päätöksiä .vastaan tappelevat ai
nekset pääsevät jarruttamaan 
toimintaa milteipä loppumatto
miin, kun edustajakokouksien
kin päätökset alistetaan niin val
tioissa kuin yleispuolueessakin 
y lei sää n es tv k sei lä hyväksyttä
väksi, vieläpä muutosesityksien
kin tekemistä varten. Siinä jou
dutaan usein tuhlaamaan varo
ja  tuntuvasti aivan suotta ja  
kerkiääpä joskus tulla toinen 
edustajakokouskin ennenkuin 
edellisen edustajakokouksen pää
tökset on saatu käyttökuntoon. 
Mutta niin tästä kuin edellises
täkin epäkohdasta päästänee, kun 
puolueemme jäsenistö suurem
massa määrässä tulee havaitse
maan niiden tuottaman hanka
luuden. Silti, vaikka nämä koh
dat miuitctaankin tarkoitustaan 
vastaavammiksi, ei tarvitse kan
sanvaltaisuus puolueestamme 
hävitä, eikä se koskaan häviä- 
kään. Vallattomuus ja  kaiken
lainen jarrutus ei ole kansan
valtaisuutta, vaan tulee siitä kan
sanvaltaisuuden irvikuva.

Mutta Yhdysvaltain Sosialisti- 
puolue ei rajotu kokoamaan yk 
sinomaan englanninkieltä puhu
vaa työväestöä sosialismin lipun 
alle. Se kukoaa myös eri kieltä 
puhuvat kansallisuudetkin. Se 
tapahtuu kielijärjestojen kautta. 
Kusi maisena perustettiin suoma
lainen kieli järjestö ja on se voi
makkain kaikista nykyään toi
mivista kieli järjestöistä puolu
eessamme, käsittäen lähes vii
dennen osan koko puolueen jäse
nistöstä.

Kieli järjestöjen tarkoituksena 
on tehdä kunkin kansallisuuden 
omalla kielellä mahdollisimman 
voimakasta agitatsionia. Tässä 
suhteessa on kielijärjestöillä täy
dellinen itsemääräämisoikeus, lu
kuunottamatta sitä, että agitat- 
sionin täytyy olla yleispuolueen 
periaatteiden ja hyväksymien 
menettelytapojen mukaista. Mut
ta jäseniinsä nähden kielijärjes
töillä. ikävä kyllä, ei ole mää
räämisvaltaa, vaikka niillä se pi
täisi olla paljoa suuremmalla 
syyllä kuin valtiojärjestöillä, 
vaan ovat kielijärjestot valtio- 
järjestöjen määräämisvallan alai
sia. Useinkaan eivät englannin
kieliset toverimme parhaalla 
tahdollaankaan voi kylliksi sy
ventyä kieli järjestöjen jäsenten 
keskinäisiin erimielisyyksiin, 
josta on seurauksena, että yleis
puolueeseen saa kuulua valtiojär- 
jestön myötävaikutuksella sellai
siakin jäseniä, jotka eivät hyväk
sy puolueen jjeriaatteita eikä. 
menettelytapoja, vaan ovat kui
tenkin kylliksi halpamielisiä py
syäkseen puolueessa hajotus työn 
tekemistä varten, kuten on ollut 
asian laita eräiden suomalaisten 
osastojen kanssa. Mutta ajan 
kanssa tämäkin epäkohta kor
jaantuu, kunhan englanninkieli
set toverimme tulevat huomaa-
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maan kuinka suunnatonta vau
riota moiset moni liaani ai set ha
jottajat tekevät ei ainoastaan 
kieli järjestöille, vaan samalla ko
ko puolueelle. Sitä aikaa voim
me jouduttaa tutustut ta m uita
englanninkielisiä tovereitamme 
näihin seikkoihin.

K i el ij är j estot m uodos tuvat
kaikista niistä osastoista, jotka 
kielellisten syiden tähden ha
luavat yhtyä kieli järjestöön. Jo 
kaisen ajattelevan toverin ja 
järkiperäisesti sosialismin levit
tämistä harrastavan sosiatisti- 
osaston täytyy kuulua omaan 
kieli järjestöönsä, sillä vaikka jo
ku jäsen esim. suomalaisessa 
osastossa ynimärtäisikin englan
ninkieltä, niin koko jäsenistö ei 
voi silti seurata kaikkia yleisaä- 
nestyksiä, päätöksiä, kiertokir
jeitä, sanomalehtiä, puhujia, y. 
m. englanninkielellä ja siitä olisi 
silloin ehdotonta vauriota sosia
listiselle toiminnalle. Eikä eng
lanninkieliset organiseeraajat, 
joita osasto saisi ylemmiltä or
gaaneilta kuuluessaan suoraan 
englanninkieliseen vai tiojärj es
toon, voisi tehdä niin tarkoitus
taan vastaavaa agi ta tsioni työtä 
kuin voivat tehdä kunkin kieli- 
järjestön organiseeraajat ja lu
ennoitsijat kuulijoiden omalla 
kielellä puhuessa. Ilman kieli- 
järjestöjä ei myöskään olisi mah
dollista pitää pystyssä sanoma
lehtiä, jotka kunkin kansallisuu
den omalla kielellä selittävät 
asioita. Näiden syiden vuoksi 
on vielä kielijärjestöjen toiminta 
välttämätöntä.

KielijärjestÖt muodostavat si
sällään omat tarpeelliset orgaa
ninsa, kuten S. S. Järjestö, pii
ri- ja aluejärjestönsä, joiden 
kautta harjoitetaan agitatsionia 
ja hoidetaan tarkoitustaan vas

taavalla tavalla kieli järjestön 
asioita. Kuta täsmällisemmin 
nämä eri orgaanit toimivat ja 
kuta paremmin ne vastaavat 
maantieteellisiä .eroavaisuuksia, 
sitä lähemmäksi päästään kuta
kin agi tee ra t tavaa työläistä ja 
sitä laajemmaksi koko järjestö
toimintamme paisuu. Siten ko
koontuvat kaikki riistetyt työläi
set kieli-, kansallisuus-, rotu-, us
konto-, y. m. eroavaisuuksista 
huolimatta taistelemaan yhteis
tä vihollista, kapitalismia vas
taan. Tällaisen järjestöraken- 
teen kautta on vain mahdollista 
työläisten luokkataistelu niin 
pä ä mää rän sä, yhteiskunnallisen 
vallankumouksen kuin välillisten 
parannuksienkin saavuttamiseksi.

Mutta samalla on muistettava, 
että parhainkaan järjestöni ken- 
ne ilman järjestettyä kuria ei 
vastaa tarkoitustaan. Järjestet
ty joukkotoiminta on mahdollista 
vain sen kautta, että aina enem
mistö määrää ja vähemmistö 
alistuu noudattamaan enemmis
töllä tehtyjä päätöksiä ja säädet
tyjä sääntöjä. Jos tätä ei nou
dateta, niin parhainkin järjestö- 
rakenne menee pirstaleiksi ja 
järjestetyn toi mi mi a n tilalle tulee 
epäjärjestys, anarkia, jolloin 
myöskin häviää se voima, minkä 
työväestö yhteenliittymisen kaut
ta omaa. Juuri tämän tähden 
alistuvat kaikki järkiperäiset so
sialistit puolueessaan kulloinkin 
vallitsevaan järjestö rakentee
seen. sääntöihin ja  päätöksiin, 
vaikkapa ne eivät kaikistellen 
vastaisikaan kaikkien jäsenten 
kehittyneimpiä vaatimuksia. Vain 
tietämättömät työläiset tai kapi
talistien palkkaamat provokaat
torit tappelevat vastaan, huutaen 
äänensä käheäksi puolueemme 
porvarilisuudesta, y. m. s.

V. B.


