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Työn ja pääoman yhteiskunnallisen 
oikeuden sopusointu

K irj. F. J ,  S -  ä

1 lerroilla Samuel (lompersilla, 
Taftilla, Wi Isoni Ha ym. on edes
sään suuri urakka yhteiskunnalli- 
sen Uiiusäätiättnön ja oikeuden so
vellu ttamisessa samalla tavalla 
työn suojaksi kuin pääomankin.

Mr. Samuel Gompers luulee kek
sineensä periaatteen mikä ratkaisee 
tuon niin suuria potin istuksia vaa
tineen pulman. Tuo kallis periaate 
]»itäisi lopultakin sisältyä kongres
sin tekemään viimeiseen antitrusti- 
lakilisäykseen, jossa säädetään, et
tä ‘‘ ilimisolennon työ ei ole kau
pattavaa tavaraa” . Tätä periaatet
ta koettavat A. F. of Lahoon joh
tajat nyt juurruttaa eri valtioitten 
lainlaadintaperusteihin ja siten 
vihdoinkin korottaa työn oikeudet 
pääoman oikeuksien rinlialle.

( >n melkein surullista nähdä 
Litinka tukala työ herroilla työn ja 
pääoman sopisoinnuu jaloilla rita
reilla on käsissään.

He sopivat ensiksikin siitä, että 
luokkavastakohdat eivät ole todel

lisia. vaan mielikuvituksessa syn
tyneitä luulotteluja, joiden näen
näisenä perusteena korkeintaan on 
“ pahojen kapitalistien” menettely
tavat.

Kunhan jditeiskunnallisessa oi
keudessa ja lainsäädännössä Um
misteta an työlle ja kapitaalille ta
sapuoliset oikeudet, loukkaamatta 
kansalaisten persoonallista vapaut
ta, kilpailujärjestelmää ja sitä oi
keuden periaatetta, joka suojelee 
omaisuutta ja omistusoikeutta, saa
vutetaan vihdoinkin onnelliset yh
teiskuntaolot.

Näin pitkälle me näemme A. F. 
of Laborin johtajat ja kapitalisti
sen vallan tukipylväät sulavassa 
sopusoinnussa keskenään. Mutta 
pitemmälle mennessä heidän tiensä 
erkanevat, ja  johtopäätelmissään 
he sotivat itseänsä ja toinen tois
tansa vastaan.

Laissa julistettu periaate: "Ih 
misolennon työ ei ole kaupattavaa 
tavaraa” on pelkkä mielikuva, joka
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on ehdottomasti ja välttämättö- 
itiästi epätodellinen. Ihmistyö ka
pitalismin vallitessa ei ole eikä voi 
olla m mitä kuin kauppatavaraa. S i
tä ostetaan rahalla — yhteiskun
nallista arvoansa alhaisemmalla 
hinnalla. Työ on pääoman omis
tajani käsissä keinotteluesine niin
kuin kaikki muutkin tavarat. Val
litseva yhteiskuntajärjestelmä on 
olemassa ja voipi olla olemassa 
vain kcinotteluoikcudcn nojalla. Ja  
kaiken keinotteluoikeuden perus
tuksena on työ. Sinä päivänä kun 
työ lakkaa olemasta keinot teluesi- 
neenä, täytyy kapitalistisen yhteis
kuntajärjestelmän hajota.

Mutta tähän päämäärään ei gom- 
per sila itien politiikka tähtää. “ Työ 
ei ole kauppata varaa "-peri aatteel
la tähdätään siihen, että työväen
järjestöjä ei ahdistettaisi antitrus
tilain nojalla, joka asettaa vissejä 
rajoja valtioitten väliselle kaupalle 
ja teollisuudelle. Antitrustilaki kä
sittelee pääasiassa kauppaesineitä 
ja keinoja. Yllämainitulla anti- 
t rusti laki lisäyksellä tarkotetaan 
siis korottaa vapaaehtoiset työläis
ten järjestöt ja järjestyneet työläi
set yhdenvertaisiksi kapitalistiluo- 
kan vapaaehtoisten järjestöjen ja 
itsensä kapitalistien katissa.

Mutta tämän tapahduttua nousee 
heti kysymys työn "kapitaaliystä- 
vän” taholla siitä, että työtä suosi
tellaan “ luokka lainsäädännöllä", 
Työkorporat ioneille luovutetaan 
sellaisia oikeuksia, joita ei kapitaa- 
likorporationeilla ole. Kapitaali- 
korporationien tarkotuksena on 
suojella kapitalin oikeuksia. Nii
den vapaata toimintaa rajotetaan. 
Työkörporationien tarkotuksena on 
suojella työn oikeuksia, eikä niiden 
toimintaa rajoteta, vaikka ne teke
vät itsensä vikapääksi kapitaali vel
jensä sortamiseen. Dan Itu ry n hat- 
turien asiassa, esimerkiksi, hanu
rien kansallinen työkorporationi

aikoi tuhota kokonaan useita ku
koistavia pääomakorporationeja ja 
olisi tuhonnutkin, elleivät lainkäyt- 
täjät olisi rientäneet aikanaan hä
tään. Tässä tapahtuu ilmeistä vää
ryyttä. oleellisempien perustu sia
ksemme syrjäyttämistä, joissa kiel
letään kaikenlainen toiminta, joka 
toukkaa omaisuutta ja omistusoi
keutta.

Ja  kieltämättä, jos kerran läh
tökohdaksi tunnustetaan vallitse
van porvarillisen yhteiskunnan ta
loudellinen järjestys, kuten g-oni- 
persilaiset johtajat tekevät, joutu
vat he tässä itsensä kanssa ristirii
taan. Työväenjärjestöt, jotka boi- 
koteerauksellä ahdistavat vapaata 
kauppaa ja teollisuutta, jotka vaa
tivat “ suljettua työpajaa” vasten 
työpajan edustajan tahtoa, kiuk
kuavat hänen oleellisempia porva- 
ri 11 i sv h tei skun n ai I isiä oikeuk siä I i
sa. Jos kerran tunnustetaan, kuten 
jjompersilaiset johtajat tunnusta
vat, persoonallisen vapauden por
varilliselta kannalta, mitä oikeutta 
ja aihetta silloin on pakottaa ke
tään alistumaan työväen joukko- 
tahdon alaiseksi, ja persoonallisen 
vapauden periaatteen kannalta ovat 
työväen järjestämät pakkokeinot 
erinäisten järjestöistä välittämättö- 
mien työläisten taivuttamiseksi 
vääriä.

Jos kerran tunnustetaan kilpai
lujärjestelmän jumalallinen oikeus, 
jos kerran tähän periaatteeseen no- 
jaavalla lainsäädännöllä estetään 
pääoma» omistajia muodostamasta 
liittoumia ja jos kerran eräät työ- 
vaenjohtajat kannattavat tätä po
litiikkaa, niin siitä seuraa, että he, 
vaatiessaan työläismaailmassa yh
teenliittymistä, kilpailun lopetta
mista työmarkkinoilla, yksilötah- 
don alistumista joukkotahdon alle, 
sotivat itseänsä vastaan.

Tässä me näemme, että vaikka 
kuinka koettaisi rakentaa sopu soin-
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tila työn ja pääoman välille ja vaik* 
ka kuinka koettaisi sovelluttaa 
työn ja pääoman eduille samoja yh
teiskunnallisia oikeusperiaatteita, 
niin ne kaikissa käytännöllisissä 
kosketuksissaan tapaavat toisensa 
vastusten.

Ja  me näemme edelleen sen tosi
seikan, että mikään lakikirjaan lii
tetty oikeusperiaate, joka tarkottaa

työväenluokan suojaamista ja oi
keuksiinsa korottamista, ei menes
ty sillä tavalla, että työ ja pääoma 
olisivat sopusoinnussa. Mikään 
työväenluokan politiikka, joka tun
nustaa porvarillisen järjestelmän 
perusteet, ei voi olla muuta kuin 
haparoivaa ja pettymyksestä petty
mykseen lankeavaa.

□  □  □

Parias*>

Kai mä kuulunen parias-kastiin 
kuni köyhimys muinoinen, 
koska kiroja konnien kuulen, 
luen syytteitä lurjusten.

Loan sylkien silmille suoraan 
ja valheita viri tel Ien 
he kohtelevat köyhää kuin konnaa 
syntyperäistä käsitellen.

Voisin syystäkin sylkeä vastaan 
samoin mitoin jos maksaisin, 
vaan heillä on ne herrojen tahrat, 
joita häpeän aateliakin.

M. Hahl.

* )  P a r ia s  o li m u in o ise ssa  In t ia s sa  
v a rs in a is te n  k a stie n  a la p u o le lla  o le v a  
lu o k k a . Jo n k a  Jä se n e t e iv ä t  sa a n e e t 
a s u a  k a u p u n g e issa , e i u id a  G a n g e s -  
v ir r a s s a  e ik ä  lu k e a  V e d d a -k ir jo ja .
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