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Unionismin arvostelua
Kirj. M. HAHL
(Jatkoa edelliseen numeroon)

Tuosta työläisäänestäjien mää
rästä saa laskea suuren prosen
tin ään ioi k etulet torniksi muiden
kuin kansalaisuutta koskevien
äänestysrajoituksien tähden ja
sittekin vielä työläisten äänet
riittävät valtavasti kumoamaan
kaikki porvarien ja maanviljeli
jäin äänet.
Yhdysvalloissa kokonaan oli
viimeisen sensuksen aikana, vuo
tena igio, suhteet seuraavat:
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Kun tässäkin taas laskemme
kapitalistipuolueen
äänestäjiksi
kaikki porvarit ja maanviljelijät
ja poistamme kaikki aänestysiässä olevat ulkomaalaiset, jäi sitte
kin vielä työläisäänestäjiä 47.8
prosenttia
kaikista
äänestysiässä
olevista
miehistä.
Ja
tämä suhteeton laskelma työvä
enluokan vahingoksi. Porvarit
ja maanviljelijät on laskettu
kaikki äänioikeutetuiksi, vaikka
heistä luonnollisesti on huomatta
va osa äänioikeudet tornia ulkomaalaisunden, nuoruuden ja su
kupuolensa tähden. Aminattitilastojen yhteydessä —- josta por
varien ja maanviljelijäin luku on
otettu — ei esitetä erikseen äänestvsiässä olevia, ei sukupuolta,
tikä ulkomaalaisuutta, vaan on
porvareita ja maanviljelijöitä
kaiken kaikkiaan ylläesitetyt lu
vut. Työläisiä koskevat luvut
sensijaan käsittelevät vain äanestysiassa olevia. Jos arvioimme
porvareista ja maanviljelijöistä
kaksikymmentä prosenttia äänioikeudettomiksi edellämainittn<en syiden tähden, niin lopputu
lokseksi jää äänestysoikeutettuja
porvareita ja maanviljelijöitä 8.995,825. Työläisiä, joilla ei ole
äänestysoikeutta liikkuvaisuuden
ja muiden äänestysoikeutta ra
joittavien lakien
tähden voi
myöskin
olla kaksikymmentä
prosenttia edelläesitettyjen työ
läisäänestäjien luvusta, joka mer
kitsisi, että työläisäänestäjiä jäi
si viimeisen sensuksen mukaan
10,333,649 eli 53.4 prosenttia kai
kista miespuolisista äänestysoi-
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keutftuista. Ja suhde muuttuu
työväenluokalle edullisemmaksi
sitä mukaa kuin naiset saavat
äänioikeutta. Viimeisen sensuksen aikana oli koko maassa 24,555*754
äänestysiässä olevaa
naista.
Naisten äänioikeuden
kautta kasvaa kyllä porvarillisleukin äänestäjäin luku, mutta
tyoiäisääniestäjien luku kasvaa
suhteellisesti paljon enemmän.
Äänioikeuden
säännöstelyt
ovat eri valtioissa seuraavat:
Alabamassa. Arkansasissa, Co
loradossa, Indianassa, Kansasis
sa, Missourissa, Nebraskassa,
North
Dakotassa, Oregonissa,
South Dakotassa, Texasissa ja
AVisconsioissa saa äänestää en
si maisilla papereilla. Ollakseen
äänioikeutettu ensimmäisillä pa
pereilla ensimmäisten paperien
hakemus tulee olla Coloradossa
jätetty asianomaiseen virastoon
neljä kuukautta ennen vaaleja,
Missourissa vähintään vuotta ja
enintään viittä vuotta ennen
vaaleja, Nebraskassa kolmekym
mentä päivää ennen vaaleja,
Oregonissa vuotta ennen vaale
ja, Texasissa kuutta kuukautta
ennen vaaleja. Alabamassa tulee
lisäksi olla “ pääveron” maksaja
ja Indianassa vaaditaan, että on
asunut vähintään yhden vuoden
Y hdv svai loissa. i l ich iga nissa ki n
saa äänestää ensimäisillä pape
reilla, jos ne ovat otetut ennen
toukokuun kahdeksatta päivää
1892. Muissa kaikissa valtiois
sa äänestysoikeutetuilla tulee olla
täydet kansalaispaperit.
Ollaksensa äänestysoikeutettu
tulee olla asunut kaksi vuotta
valtiossa: Alabamassa, Lou sla
nassa, Mississipissä, North Caro
linassa, Rhode Islandissa, South
Carolinassa ja Virginiassa. Vä
hintään kuusi kuukautta ennen
vaaleja tulee olla asunut Idahos-
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sa, Indianassa, Iowassa, Kansa
sissa, Michiganissa, Minnesotas
sa, Nebraskassa, Nevadassa, New
Hampshiressa,
Oregonissa ja
South Dakotassa. Muissa kai
kissa valtioissa on valtiossa asumisvelvoitus yksi vuosi.
Köyhyyden tähden voidaan es
tää äänestämästä Connecticutis
sa, Massachusettsissa, Missouris
sa, New Hampshiressa, New Jer
seyssä, Oklahomassa, Rhode Is
landissa, South Carolinassa ja
West Virginiassa, Wyomingissa
voidaan estää äänestämästä, jos
henkilö ei voi lukea valtion pe
rustuslakia.
Nämä äänestysoikeuden rajoi
tukset kieltämättä riistävät mel
koiselta työläisjoukolta äänes
tysoikeuden,
sillä erittäinkin
huonoina työaikoina työläiset
ovat pakotettuja muuttelemaan
valtiosta toiseen, mutta tästä sei
kasta ei sentään saa tehdä suu
rempaa pelotinta kuin se todel
lisuudessa on laskiessansa työ
väenluokan
mahdollisuuksia
anastaa valtiollista valtaa. Edel
lä laskemamme kahdenkymme
nen prosentin vähennys työläis
ten äänimäärästä on normaaliai
koina riittävä määrä mainittujen
rajoitusten kautta menetetyille
työläisten äänille. Ja, kuten
huomasimme, tuon poiston jäl
keenkin äänet riittävät voitta
maan porvarien ja maanviljeli
jäin äänet. Sitäpaitsi, jos äänes
tysoikeuden rajoitukset missä
vaikeuttavat työläisten poliittista
toimintaa, siitä ei suinkaan tule
olla seurauksena poliittisen toi
minnan hylkääminen, vaan tais
telu noiden rajoituksien poista
miseksi, Mutta äänestysoikeu
den rajoitukset eivät nyt vielä
ole pääsyynä siihen ettei työläi
sillä ole valtiollista valtaa, pää
syynä on yhdysvaltalaisen työ-
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väenhiokan luokkatiedottomuus.
Kapitalistipuolueet
hallitsevat
työlaistensä äänillä ja työväen
luokan valtiollista voimattomuut
ta ja valtiovallan mitättömyyttä
saarnaavat ainekset ovat eduksi
valtiollista valtaa pitävälle kapitali stiluok aIle. Sillä mitä vähem
män työläiset välittävät itsenäi
sestä luokkapolitiikasta, sitä hel
pompi on kapitalistiluokan pitää
valtaa käsissään. Valtiovallan
mit ä tt ömy y den
saarnaaminen
edistää myöskin äänestysoikeu
den rajoituksia, sillä mitäpä vä
littävät valtiovallan mitättömyy
teen uskovat joukot siitä, mi
tenkä heidän äänestysoikeuttaan
kiristetään.
Hyvä-mies-politiikka.
Hyvä-mies-politiikka ei suinkaan
ole seurauksena American Fede
ration of Laborin virkailijain politillisesta mädännäisyydestä, ku
ten sitä usein selitetään, vaan
päinvastoin, virkailijain poliitti
nen mädäniiäisyys, milloin sitä
ilmenee, on seuraus liiton har
joittamasta hyvä-mies-poli tilkas
ta. Tähän erikoiseen ameriikkalaiseen ilmiöön ovat pääsyyt yh
dysvaltalaisen poliittisen elämän
erikoisuudessa ja American Fe
deration of Laborin enemmistön
lu ok ka tiedottomuudessa, joka pa
nee heidät aivan vakaumuksesta
näkemään
sellaisen politiikan
hyödyllisyyden.
Yhdysvaltalai
sessa poliittisessa elämässä luok
ka vastakohdat eivät ole olleet
luokka tiedottomalle
tarkasteli
jalle läheskään niin selvät kuin
ne ovat vanhemmissa kapitalisti
sissa maissa. Täällä on kapitaHstipuolueista tuhkatiheään nous
sut “ reformaattoreita",
jotka
ovat tehneet omastaan ja toisis
ta kapitalistipuolueista ja koko
yhteiskunnallisesta elämästä pal
jastuksia ja syytteitä niin räi

keitä ja voimakkaita, että ne
tempaavat noiden paljastusten ja
syytteiden
tekijäin ympärille
luokkatiedotonta ja heikolla luok
katietoisuudella
varustettuja
joukkoja. Muistakaamme vain
mitä vaikuttivat Frank P. Walshin paljastukset ja syytteet. Vä
littömästi ne kohottivat Walsh in
suureksi
uudistusmieheksi ja
sankariksi työväenluokan silmis
sä, mutta välillisesti ne vaikutti
vat demokraatti puolue en hyväksi.
f Iv vä -mie s-pol itiikkaa edistää
myöskin voimakkaasti se muual
la maailmassa tuntematon poliit
tinen huijaus, jota Yhdysvallois
sa kapitalistipuolueet harjoitta
vat. Kilpaillessaan valtiollisesta
vallasta eri kapitalistiryhmien
poliittiset edustajat tekevät lu
pauksia kuinka pitkälle meneviä
tahansa,
vaikka eivät aiokaan
niitä täyttää. Viimeiset kansallisvaalit ovat siitä hyvänä esi
merkkinä. Wilson valittiin pre
sidentiksi uudelleen nimenomaan
sentähden kun demokraattien
vaaliagitatsionissa pantiin pää
paino siihen, että Wilson on pi
tänyt tämän kansan kunniallisesti
ulkona sodasta. Vaaliagitatsionissa vedottiin tuolla kysymyk
sellä nuorten miesten, isien ja
äitien vieläpä nuorten naistenkin
tunteisiin ja pyydettiin äänestä
mään Wilsonia, “ ettei teidän ra
kastettunne joutuisi kanuunan
ruuaksi” . Ja se vetoomus auttoi.
Mutta uskooko nyt enää kukaan,
ettei Wilsonilla ollut jo kansallisvaalien aikana sotasuunnitelman
sa? Sellaisen uskominen olisi
järjetöntä, sillä kansallisvaalien
perästä sodan julistamiseen saak
ka ei ollut tapahtunut enempää
kuin sitä ennenkään sellaista
mikä olisi pakottanut Yhdysval
toja sotaan.
Hyvä-mies-usko häviää sitä.

sa k en iä

mukaa kuin yhdysvaltalainen po
liittinen elämä tulee sulkeutu
neemmaksi
hiokkapolitiikaksi
kapi tali st [puolueiden puolella ja
toisella puolella työläisten luok
katietoisuus kasvaa.
Unioiden agitatsionivoima.
Yhdysvaltalaisten unioiden ta
loudellinen ja valtiollinen heik
kous on täydelleen sopusoinnussa
niiden harjoittaman agitatsionin
kanssa — tai päinvastoin: niiden
agitatsioni kuvastaa niiden ta
loudellisen ja valtiollisen voi
mattomuuden, Yhdysvaltalaisis
sa unioissa ei ole päässyt juuri
nimeksikään vaikuttamaan se
luokkataistelun tärkeä aakkonen,
että valtaan nousevan luokan
taistelussa tulee olla tärkeimpänä
tehtävänä järjestämis- ja valis
tustyö, niin kauan kun taistelujärjestöt ovat vähemjstönä. Mi
tä pienempänä vähemmistönä jär
jestöt ovat, sitä tärkeämpänä
tulee olla järjestämis- ja valis
tustyön. Mutta tämän vähemmistöjärjestöjen tärkeimmän teh
tävän toteuttaminen vaatii puo
lestaan erikoista menettelytapaa,
sitä ei voida menestyksellisesti
harjoittaa siten kuin yhdysvalta
laisissa unioissa on järjestämisja valistustyötä yritetty tehdä.
P u u t t e e l l i s u u d e t u n i o
ni s t i e n a g i t a t s i o n i s s a .
Toisissa maissa ovat ammatilli
nen työväenliike ja sosialistipuolue "sotkeutuneet” toisiinsa niin
paljon, että sosialistipuolue huo
mattavasti harjoittaa agitat sio
nia ammatillisen liikkeen hyväk
si ja ammatillinen liike sosialistipuolueen hyväksi. Ja tuo vuoro
vaikutus merkitsee huomattavaa
agitatsioni voitti ien lisäystä kum
mankin liikkeen hyväksi. Yhdys
valloissa tuollaista agitatsioni-
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työn hedelmöittävää suhdetta ei
ole juuri nimeksikään, päinvas
toin, hajottavia vihamielisiä suh
teita on paljonkin. Se yhteistyö,
mitä aiemmin on ollut unionis
een ja sosialistien välillä, on vii
meisten vuosien aikana hävinnyt
melkein olemattomiin. Yhdysval
talaisen tmionismin vanhoillisin!mat ainekset niin gompersilaiset
kuin industrialistitkin, ovat tul
leet yhä vihamielisetnmiksi sosialistipuolueelle. Edistysmielisemmät unionistit taas sellaiset, jot
ka eivät näe mitään apua gompersilaisuudessa eikä myöskään
syndikalistisen
industrialisniin
taikauskossa yksipuoliseen talou
delliseen mahtiin he ovat enim
mäkseen ryhmittyneet kuohahtelevien tunnesosialistien kannat
tajiksi. Kehitysopillinen vallan
kumouksellisuus ( marxilais uu s)
on yhdysvaltalaisissa unioissa
hyvin heikosti edustettu asia.
Mutta ainoastaan kehitysopillinen
vallankumouksellisuus kykenee
määräämään selvän kannan työ
väenliikkeen agitatsionissa.
Toiselta puolelta sosialistit ei
vät myöskään ole aina onnistu
neet parhaimmalla tavalla rat
kaisemaan suhdettaan unionis
miin. Yhdysvaltain sopial is ti puo
lueessa on viimeisten kymmenen
vuoden aikana ollut voimak
kaimpana se aines, joka on tyy
tynyt vain siihen, että se on tiu
kasti vaatinut unionisteilta luok
katietoisuutta ja kun sitä ei ole
unioissa huomatta viiruni n ilmen
nyt, välit ovat olleet rikki niin
pahoin, että ei vuorovaikutuk
sesta ole ollut puhettakaan.
Mutta sikäli kuin pidetään sil
mällä kehitysopillisen vallanku
mouksellisuuden näkökantoja, se
on juuri luokkatietoisuuden levittämisvelvollisuus, joka sosia
listi puolueeseen nähden pitäisi
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olla
ratkaiseva
määritellessä
suhteita unionistien kanssa. Sillä
onhan tuon näkökannan yksi peruskohta se, että itsetietoisia
vallankumouksellisia voimia ei
synny automaattisesti kapitalis
tisen järjestelmän välittömästä
vaikutuksesta, vaan luokka tie
toisten järjestöjen on niitä jär
jestelmällisesti kasvatettava. Ja
tämä näkökanta pitäisi olla sii
hen määrin ratkaiseva, että so
sialistien tehtäväksi ei jää aino
astaan silloin tällöin tehdä hyök
käyksiä unionistien leiriin, vaan
agitatsionia on tehtävä säännölli
sesti niin kauan kunnes molem
mat liikkeet käyvät käsikädessä.
Mutta tätä tulosta ei saavuteta
siten, että kun hävitään jonkun
sosialistisen ehdotuksen kanssa
unionistien kokouksissa, niin sii
tä suututaan niin ettei taas vuo
sikausiin tehdä juuri mitään uni
onistien asiteeraamiseksi, vielä
pä luovutaan union jäsenyydestä
kin, kuten tähän saakka on mo
nessa tapauksessa tehty. Muis
tettava on, että yhdysvaltalaisen
unionisin in heikkouden historia
on osaksi myöskin yhdysvalta
laisen sosialistipuolueen heikkou
den historiaa.
A g i t a t s i o n i v o i m a t ja
agitatsionityön
haj a
naisuus.
Sanomalehdistöä,
joka nykymaailmassa muodostaa
vaikuttavimman agitatsioni- ja
valistusvoiman on American Fe
deration of Laborin virallisia
äänenkannattajia 82 ja jos sa
nomme enemmän tai vähemmän
ajavan unionistien asiaa niiden
kahdeksansadan
viidenkymme
nen päivä,- viikko- ja kuukausijulkaisun, jotka Ayersin sanomalehtiluettelossa on merkitty työ
väen lehdiksi, niin olisi yksi jul
kaisu jokaista 10,800 «monistia
kohti. Jos vertaamme lukua so

sialistipuolueen äänenkannatta
jiin, niin huomaamme unionistisen asiaa ajavan sanomalehdis
tön olevan suhteellisesti pienilu
kuisen. American Labor Year
Book-j 11Ikäisiin mukaan sosialis
ti puolueen äänenkannattajia oli
viimevuotena kaikkiaan 102; se
on yksi julkaisu jokaista yhdek
sää sataa kahdeksaakymmentä
sosialistipuolueen jäsentä kohti.
(Suomalaisella järjestöllä oti jul
kaisu jokaista 1.400 jäsentä
kohti)
Suusanallista agitatsionia har
joittamassa
oli viimevuotena
American Federation of Laborin
palveluksessa 71 organiseeraajaa
ja eri ammattiliitoilla oli niitä
yhteensä kaikki palkkaa nautti
vat paikailisorganiseeraajat lukmmotettuna, yli neljä sataa,
joten voimme laskea kaikkiaan
viideksi sadaksi unionistien palkkaananttivat organiseeraajat. Se
on yksi organiseeraaja 5,400
unionistia kohti. Sekin on aivan
liiaksi vähän. Sosialisti puoluees
sa meillä on agitaattori keski
määrin jokaista kahta tuhatta
jäsentä kohti, ja meidän koke
muksemme ei osota, että me
olisimme siltikään saaneet luok
katietoisuuden ja puolueasiain
tuntemuksen tyydyttävästi jäse
nistössämme kasvamaan.
Suurin puutteellisuus unionis
tien agitatsionissa kuitenkin on
agitatsionin hajanaisuus — itse
näisyys. Jos nuo 82 eri ammat
tiliittojen virallista äänenkannat
tajaa — jotka enimmäkseen jae
taan jäsenille ilmaiseksi — ja
muut unionistien asiaa ajavat
lehdet tekisivät kasvatustyötä
osaksikaan yhtenäisen suunnitel
man mukaan ja samoin jos nuo
viitisen sataa puhujaa työsken
telisivät yhtenäisiä tarkotuksia
silmälläpitäen, vaikutusta voitat-
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siin sanoa jättiläismäiseksi, Mutta amerikkalaisen union isoisen
liikkeen lehdet toimitetaan suu
rem möisessä sekamelskassa ja
samoin menettelevät puhujat.
Tosin tätä samaa sekavuutta on
yhdysvaltalaisen sosialistipuolueenkin agitatsionissa, mutta ei
toki läheskään niin suuressa
määrin kuin unionistien agitatsionissa. Sensijaan kun sosialistipuolue säännöstelee agitatsioniansa puoluepäätöksillä. ohjel
milla ja säännöillä, unionistinen
liike jättää sen kokonaan yksi
tyisen organiseeraajan ja toimit
tajan hyvän ymmärryksen ja
hyvän tahdon varaan. Ja sellai
sen agitatsionityön tuloksena
luonnollisesti on mahdollisimman
sekavat käsitykset jäsenten ja
kaikkien niiden keskuudessa, jot
ka tuon agitatsionin piiriin jou
tuvat. Jonkun asian jättäminen
yksilöiden hyvän tahdon varaan
on huonoimtnan perustuksen
varaan jättämistä.
O p e t u k s e n p u u t e a g it a t s i o n i s s a , Ominaista ame
rikkalaiselle unionistiselle liikkelle on myöskin se, ettei se ole
yrittänytkään suorittaa varsi
naista opetustyötä jäsentensä
keskuudessa.
Muiden maiden
am ma ttiyhdistysliikkeessä pan
naan toimeen jatkuvia luentoja
ja opetuskursseja, mutta ameriikkalaisessa liikkeessä ei ole
niistä jälkeäkään ja tavalliseen
järjestämis työhön ei sisällytetä
opetusta juuri nimeksikään. Se
kin vähäinen, mikä täkäläisissä
unionistisessa liikkeessä esitetään
luokkataisteluperiaatteita ja me
nettelytapoja, esitetään vasta
silloin kun ollaan taistelussa,
lakkoaikoina. Mutta lakkoaika
ei ole periaatteiden ja menette
lytapojen selvittelylle niinkään
otollinen kuin yleisesti luullaan.
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Lakkoa ikänä mielet ovat kiih
dyksissä ja kiinni vain päivän
kysymyksissä, puhtaasti paikkakunnallista laatua olevissa käy
tännöllisissä asioissa. Mutta juu
ri noiden päivänkysymysten rat
kaisu työläisille edullisella taval
la vaatisi periaatteellista ja tak
tillista selvyyttä, ja sitä ei eh
ditä enää lakkoaikana antamaan,
vaikkapa lakkoaika olisi sellai
seen työhön otollineiikin, sillä
periaatteellinen selvyys ei ole
tyrkättävissä kenelle tahansa
juuri silloin kun sitä tarvittai
siin. vaan vaatii pitempiaikaista
jatkuvaa opetustyötä.
A g it a t sionivoimain
tarpeellisuutta
vähek
syviä
harhakäsityksiä.
11uom at t avi n agi tat sioni voima n
tarpeellisuutta väheksyvä harha
käsitys on luulottelu automaat
tisesta
vallankumouksellisiksi
tulemisesta. Tätä kantaa edus
tavat voimakkaasti svndikalistit
ja on sillä perusteenaan väite,
että kapitalistinen järjestelmä
ajaa työläisiä “ luonnonlain vält
tämättömyydellä”
vallankumo
uksellisiin taisteluihin, ja että
kapitalist itien tuotantojärjestel
mä tarvitsee yhä enemmän mo
nipuolisemmilla tiedoilla varus
tettuja työläisiä, joka merkitsee
sitä, että työläisten on tietojen
sa avulla helpompi tutustua val
litsevaan
yhteiskuntajärjestel
mään, joka taas vuorostaan te
kee heistä vallankumoustaisteli
joita.
Noissa otaksumissa on perää
ainoastaan senverran, että kapi
talistinen järjestelmä yleensä
herättää ajan oloon tyytymättö
myyttä työläisissä ja tyytymät
tömyys ajaa heitä työväenjärjes
töjen vaikutuspiiriin, mutta sii
hen loppuukin kapitalistisen jär
jestelmän automaattinen vallan
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kumoukselliseksi tekeminen — edistämistä varten. Varsinainen
ja vasta siitä todellisuudessa työläinen on tullut suur kapita
alkaa työväen järjestöjen tärkein listisessa
tuotannossa koneen
toimiala ja vaikutusvalta. Kapi osaksi tiukemmin kuin hän on
talistinen järjestelmä herättää koskaan ennen ollut. Työläisen
tyytymättömyyden, jolla ei ole työ on suurtuotannossa yksinker
mitään määrättyä ajattelutapaa, taisempaa kuin se on koskaan ol
ei mitään selvää tietoa tuon tyy lut ja enemmistö työläisistä saa
tymättömyyden syistä eikä epä vat olla “ hengen lahjoiltaan” yk
kohtien
poistamiskeinoista, ei sipuolisempia kuin koskaan en
mitään määrättyä tapaa tyyty nen. Ja tämä asiantila johtuu
mättömyyden ilmaisumuodoista. siitä, että k o n e e t j a t y ö k a 
Määrätynlaisen selvän ajattelu l u t e i v ä t k eh i t y m o n i 
tavan kehittäminen, tyytymättö m u t k a i s e m m i k s i
vaan
myyden syiden, epäkohtien pois y k s i n k e r t a i s e m m i k s i .
ta misk ei noj en selvittäminen ja
Mutta mitä yksinkertaisemman
tyytymättömyyden ilmaisumuo liikkeen työläinen tarvitsee työs
tojen määrääminen on työväen sänsä suorittaa, sitä pienempi saa
järjestöjen tehtävä.
olla hänet työkmitoiseksi tekevä
Kokonaan perätön on se otak yleistietojen määrä.
suma, että kapitalistinen järjes
Niinpä sitte, kun kapitalistinen
telmä saadakseen kykeneviä työ tuotanto ei vaadi suurimmalta
läisiä olisi pahoitettu opettamaan osalta palkkatyöläisiä mitään
työläisille yleistietoja niin paljon, huomattavampia yleistietoja, valettä työläiset niiden avulla kehit lassaoleva luokka vastustaa vie
tyisivät automaattisesti itsetie lä nykyäänkin jokaista toimenpi
toisiksi
vallankumouksellisiksi. dettä, joka kohottaisi työläisten
Tuollainen
otaksuma todistaa yleissivistyksen määrää, ja he
vain sitä, ettei sen omaajat tun vastustavat sellaisten ammatti
ne kapitalistista tuotantotapaa, ei tietojenkin ja taitojen opetusta,
kapitalistisen järjestelmän työläi joiden opetukseen sisältyisi enem
sille tarjoamien sivistysmurujen män yleissivistystä ja voisivat
mitättömyyttä, eikä porvarilli kasvattaa työläisiä taistelukvkyisen sivistyksen ja työläisille tar semmiksi. Siitä on kuvaavana
peellisen sivistyksen suuremmois- kapitalistikiokan kiire panna toi
ta eroavaisuutta, Korkeimmal- meen kansakouluissa Garyn kau
lekaan kehittynyt kapitalistinen pungin kansakoulujen ylivalvojan
järjestelmä ei tarvitse antaa suu William Wirtin keksimä taipu
rimmalle osalle palkkalaisistaan muksien mukainen ,a mmatti ope
huomattavampaa määrää yleissi tusjärjestelmä, tappaaksensa sen
vistystä työkuntoisuuden ehtona. avulla vaatimuksen suurteollisuu
Kapitalistinen järjestelmä on kyl dessa tarvittavien pääammattien
lä tarvinnut ja vha vielä tarvitsee alkeiden opettamisesta. Taipu
suuren määrän yleistiedoilla va muksien mukainen ammattiope
rustettuja palkkalaisia, mutta se tus voi muodostua kapitalistisen
tarvitsee niitä vain pitkälle ke järjestelmän vallitessa huomatta
hittynyttä pomojärjestelmäänsä vaksi vaaraksi työläisille, kun
varten ja koneissa ja työkaluissa useampien ammattien alkeet kä
tarpeellisia parannuksia varten, sittävä teollisuusopetus sitävas
tuotannon johtoa ja tuotannon toin olisi hyödyksi, se kun ke-
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liittäisi työläisiä taistelukykyisemmiksi sen kautta, että se an
taisi työväenluokan enemmistölle
ennenkaikkea luottamusta ettei
vät he kyvyttömyytensä tähden
ole sidottuja alistumaan min
käänlaisiin työehtoihin tahansa.
Taipumuksien mukaisen kansakouluopetuksen
tarkoituksena
ei voi kapitalistisessa järjestel
mässä olla mikään muu kuin kas
vattaa työläisistä mahdollisim
man
yksipuolisia spesialisteja,
erikoistaitureita, jotka ovat sitä
voimattomampia
kapitalistisen
järjestelmän edessä, mitä yksi
puolisempia erikoistaitureita he
ovat. Taipumuksien mukaiseen
kansakouluopetukseen luonnolli
sesti
sisältyy yksipuolisimmat
yleistiedot, kun sitävastoin teollisuusopetukseen sisältyy kaikki
tärkeimmät teollisuuselämän al
keet tietoina ja taitoina.
Taipumuksien mukainen kansakouluopetus onkin hyväksytty
lailliseksi Connecticutin, Delawa
ren, Indianan, Mainen, Minneso
tan, Nebraskan, Nevadan, Penn
sylvanian, Vermontin ja Wisconsinin valtioissa ja Yhdysvaltain
kongressissa myönnettiin tänä
vuotena määräraha taipumuksien
mukaisen opetusjärjestelmän ke
hittämistä varten. Mutta teollismisopetusjärjestelmää
ei ole
hyväksytty vielä missään valti
ossa.
Kuinka vähän Yhdysvalloissa
kin annetaan työläisten lapsille
yleissivistystä, osottavat yhdys
valtalaiset
lait koulupakosta.
Yleisesti puhutaan tässä maassa
vallitsevan koulupakon, joka käy
tännössä pitäisi kai merkitä si
tä, että jokaisen kouluiässä ole
van lapsen tulee päästä kansakouluopetuksesta osalliseksi sillä
tavalla, että omaa kansakoulu-
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kurssitiedot. Mutta mitenkä suo
ritetaan tämä kurssi? — Kahdeksassatoista valtiossa lapset eivät
ensinkään ole koulupakon alaisia,
jos heitä tarvitaan kotona autta
massa vanhempiansa tai jos hei
dän vanhempansa eivät voi hank
kia heille koulunkäyntiin tarpeel
lisia vaatteita. Kymmenessä val
tiossa jätetään koulupakko riip
puvaksi paikkakimnallisesta kou
luhallinnosta, joka hyvin usein
merkitsee samaa kuin mitään
■ konlupakkoa ei olisikaan. Yhdes
sä valtiossa (Virginiassa) jos on
mahdollista lapsille antaa kotona
luku- ja kirjotustaito. heidän ei
ole pakko mennä ensinkään kou
luun. Samaa kouhipakottomuutta ja saatavan tietomäärän mität
tömyyttä osottavat lait koulu
ajan
pituudesta. Seitsemässä
valtios-sa on laki, joka tulkitsee
koulupakon suoritetuksi, jos lap
set käyvät koulua kolmestakym
menestä kahdeksaankymmeneen
päivään vuodessa.
Tuollaisen “ koulupakon” valli
tessa ei voi olla puhettakaan sii
tä, että työläisten lapset saisivat
yleistietoja, jotka olisivat heille
huomattavaksi avuksi kapitalis
tisen järjestelmän tuntemisessa,
ja työväenjärjestöt sen kautta
vapautuisivat varsinaisesta ope
tustyöstä, päinvastoin. Se vä
häinenkin opetus, mitä työläisten
lapset saavat kapitalistisen jär
jestelmän kouluissa, esittää heil
le
kapitalistisen järjestelmän
väärässä valossa. Luokkatietoiset työväenjärjestöt yksinomaan
voivat opetuksessaan esittää ka
pitalistisen järjestelmän oikeassa
valossa ja kehittää työläisistä
itsetietoisia
vallankumoukselli
sia. Siksipä työväenjärjestöjen
opetusvelvollisuutta ei voida kyl
lin tärkeäksi painostaa.
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Unioiden järjestövoima.
J ä s e n m ä ä r ä . Jos vertaam
me suur kapitalisti sten maiden
ammattiyhdistysten jäsenmäärää
asukaslukuun, huomaamme yh
dysvaltalaisten unioiden jäsen
määrän olevan suhteellisesti pie
nimmän. Yhdysvaltalaisissa lim
oissa on nykyään jäseniä yhteen
sä noin 2,700,000; se on 2.6 pro
senttia asukasluvusta. Englan
nin
ammattiyhdistyksissä oli
vuotena 1913 jäseniä 3.028,191
joka on 84 prosenttia Englannin
väkiluvusta. Ja Saksassa oli sa
mana vuotena ammattiyhdistyk
sissä 3,835,660, joka on 5.6 pro
senttia Saksan väkiluvusta.
Jäsenmäärän kasvaminen yh
dysvaltalaisissa unioissa ei ole
käynyt läheskään siinä suhteessa
kuin voisi toivoa arvostellessaan
tilannetta amerikkalaisen kapita
lismin
puristuksen
kannalta.
Mutta ei myöskään ole totta se
usein esitetty väite, että jäsen
määrä “ vanhoillisissa unioissa”
olisi säännöllisesti laskenut vii
mevuosien aikana.
American
Federation of Lahorissa oli täy*
sinmaksaneita jäseniä viimevuo
den konventsionin aikana 2,072,702 ja on jäsenmäärä sitten lii
ton perustamisen (1881) säännöl
lisesti kasvanut, lukuunottamat
ta vuosia 1905, 1906, 1909 ja 1915
joina vuosina se oli alentunut sii
tä mitä oli kunkin mainitun vuo
den edellisenä vuotena.
Jäsenmäärän hitaaseen kasva
miseen ovat kieltämättä olleet
tekijöinä ne monet puutteellisuu
det, joista edellä on selostettu,
mutta muistettava on, että työ
väenjärjestöjen epäonnistumisia
ei pidä koskaan laskea summakaupalla niiden omista sisäisistä
vioista johtuviksi. Yhdysvaltain
omituinen taloudellinen kehitys

on yksi suurimpia syitä unioiden
jäsenmäärän hitaaseen kasvami
seen. Eihän ole koko maailmas
sa toista maata, jossa rikkaudet
olisivat niin nopeasti kasvaneet
kuin Yhdysvalloissa. Ei ole ko
ko maailmassa toista maata, jos
sa muutamissa vuosikymmenissä
olisi köyhistä miehistä tullut miljoneereja ja
keskinkertaisten
omais uksien omistajia niin lukui
sasti kuin on tullut Yhdysvallois
sa. Ja tämä “villi” taloudelli
nen kehitys se on varsinaisiin
amerikkalaisiin vieläpä siirtolai
si ink in painanut syvälle toivon
yksilönä onnistumisesta. Yksi
löllinen om anonnen -s epän-usko
on vieläkin voimakas ameri kalai
sessa työväenluokassa. Vaikka
ne ajat. jolloin tuo usko syntyi
ja jolloin sillä oli jonkun verran
todellisutta aiheenaan, ovat olleet
ja menneet, tuo usko elää yhä,
kuten kaikki toivot, uskot ja va
kaumukset elävät vuosikymme
nien yli sen ajan, joka ne syn
nytti.
Lisäksi on muistettava, että
koko maailmassa ei ole toista
maata, jossa kielellisten, kansal
listen tapojen ja tottumusten
voittamisvaikeudet olisivat järjestämistvössä niin suuret kuin
ne ovat Yhdysvalloissa. Nämä
vaikeudet ovat todellisia ja ne on
aina otettava huomioon ameriikkalaista unionistista liikettä ar
vostellessa. Näiden vaikeuksien
voittamisessa voidaan kyllä hy
vällä järjestötoiminnalla päästä
paljonkin
parempiin tuloksiin
kuin tähän saakka on päästy,
mutta olemattomaksi ja koko
naan vaikuttamattomiksi näitä
vaikeuksia ei voida vieläkään
tehdä pa rh ai uimallakaan järjes
tötoiminnalla.
L a k k o t a i s t e l u t . Keski- ja
länsivaltioiden
suomalaistenkin
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keskuudessa on viimevuosina ol
lut yleisenä väitteenä, että Ame
rican Federation of Laborin uniot ovat vuosi vuodelta tulleet
kykenemättömäksi
voittamaan
lakkoja. Mutta tämäkään väite
ei ole kotoisin tosiasioista. Jo
kaisena vuotena liiton historian
aikana voitettujen lakkojen luku
on huomattavasti suurempi hä
vittyjen lakkojen lukua. Viime
vuotena oli liiton unioilla lakkoja
kaikkiaan 1,627, joista voitettiin
1,135. sovittiin 133. hävittiin 49
ja ratkaisemattomina oli syy sk.
30 p. 305 lakkoa. Mitä siis vii
mevuoteen tulee, lakkoja voitet
tiin työläisten asettamilla ehdoil
la 70 prosenttia kaikista lakoista,
vaikkapa jätämme huomioonot
tamatta kaikki syyskuun 30 p.
ratkaisematta olleet lakot.
Mutta sensijaan on huomatta
va, että suurin osa lakoista on
käsittänyt vain pienemmän mää
rän työläisiä. Suurimmat lakot
olivat viime vuotena naisten pukutyöläisillä. Heillä oli 13 lak
koa käsittäen yhteensä 89,000
työläistä. Näistä lakoista voitet
tiin 9, soviteltiin 2 , hävittiin 1 ja
ratkaisematta oli 1. Konetyöläisten lakot käsittivät 28.000 työ
läistä. miesten pukutyÖläisten la
kot 23.576 työläistä, kutomotyöläisten lakot 15,500 työläistä, aju
rien lakot 14,000 työläistä ja raitiotityöläisten lakot 11,400 työ
läistä. Kaikki muut lakot ovat
käsittäneet pienempiä työläis
joukkoja.
Pieniä ja keskinkertaisia lak
koja on siis Hitto voitaanut kii
tettävän määrän. Suurimpien
suurimpia trusteja vastaan täh
dättyjen lakkojen voittaminen on
sensijaan viimeisinä vuosina ol
lut yhä harvinaisempaa ja niiden
voittaminen näyttää tulevaisuu
dessa yhä enemmän arvelutta
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valta, ellei liiton järjestövoima
huomattavasti lujitu.
J ä r j e s t ö v o i m a 11 h a j a 
n a i s u u s ja k u r i n puute.
H uomat ta vi mp ina j ärj e stö voi liian
heikontajina ovat yhdysvaltalai
sissa unioissa järjestö voi mien ha
janaisuus ja jarjestökurin puute.
Järjestövoitnien hajanaisuus il
menee ennenkaikkea siinä, että
koko järjestön voimia ei saada
yhtenä rintamana puolustautil
maan suurienkaan työtaistelujen
vallitessa, ei rahallisen eikä si
veellisen kannatuksen muodossa.
Mitä rahalliseen kannatukseen
tulee, niin liiton perustuslain mu
kaan tosin voidaan milloin ta
hansa ottaa yksi sentti viikossa,
ky 111mene n viikon aikana samana
vuotena, jokaiselta jäseneltä la
kossa
tai työn sulussa olevain
avustamiseksi, ilutta tuo avus
tus, vaikkapa se milloin otettai
siinkin niin tarkkaan kuin pe
rustuslaki sallii, on mitättömän
pieni avustus suuremmalle lakkolais- tai sulkulaisten jonkoille.
Sillä eihän tuo veroitus tuo kah
delta miljoonalta jäseneltä kym
menessä viikossa kuin $200,000
jolla ei montakaan viikkoa avus
teta kymmenissä tuhansissa laskettä via joukkoja. Niinpä sitten
suurien lakkojen tai työn sulkujen
aikana, kun koko Hitto ei kykene
rahallisestilkaan tuon enempää
avustamaan,
nääntymykseen
saakka taistelleiden lakkolaisten
mieli käy katkeraksi liittoa koh
taan. Kupari saaren lakon aikana
ja sen jälkeen tämä seikka kat
keroitti
enimmän lakkolaisten
mieliä pääliittoa kohtaan.
Samoin on laita “ siveellisen”
kannatuksen kanssa. F.i vielä
yhdessäkään tapauksessa viimei
sien vuosien aikana ole saatu ko
ko American Federation of La ko
rin järjestökoneistoa eheäksi agi-
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teeraamaan jonkun suuren lakko- maa koskeva harhakäsitys yhdys
taistelun hyväksi, vaikka sellai valtalaisissa unioissa on se, että
nen yhtenäinen yli maan ulottu niistä mikään ei katso tarvitse
va agitatsioni olisi suuresta mer vansa esiin t3Tä luokka järjestönä.
kityksestä kulloinkin käytävälle Ne ovat siinä suhteessa saman
taistelulle. Ja tämä kannatuk laisia niin American Federation
sen hajanaisuus johtuu eri jär of I-abor kuin siihen kuulumat
jestöjen liiaksi löyhästä keski tomat
veljeys järjestötkin
ja
näisestä yhteydestä. Kansanval myöskin industrialistiset uniot.
taisuuden nimessä on jokaisella American Federation of Labor
kansallisella ja kansainvälisellä ei tosin kokonaan hylkää “atujärjestöllä niin laaja itsehallinto, matitonta” työläisjoukkoa, mut
ettei niitä mikään pakota työs ta kieltämättä se pitää niiden
kentelemään kaikkea voitavaansa järjestämistä toisarvoisena. Syntaistelussa olevan järjestön hy dikalistiset industrialistit puoles
väksi.
taan vierovat ammatti työläis ia
Järjestökurin puute ilmenee ja suorastaan hylkäävät järjestä
räikeimpänä unioiden virkailijain mis työn ulkopuolelle käsityöläismenettelyssä. Yhdysvaltalaisis köyhälistön ja maata “omista
maan v i1j elysköyhäl iston.
sa unioissa — muissakin ei vain van”
American Federation of Eabor’- Tässä kohdassa ilmenee yhdysval
unionistisen liikkeen
iin kuuluvissa — on virkailijain talaisen
yhtenäisenä
yksilöllinen valta ja riippumat nurkkakuntaisuus
tomuus tolkuttoman laaja. Ensik kaikkien eri unioiden keskuudes
sikin virkailijain valta on perin sa. Mutta ilman sellaista luokpuutteellisesti määritelty unioi kanäkökantaa, joka voi yhdistää
den perustuslaeissa ja päätöksis kaikki riistettävät, mikään järjes
sä ja toiseksi virkailijat voivat tö ei voi tulla järjestövoimaltilapäisesti menetellä vastoin jä taan mahtavaksi. Sillä nuo sisenistön mielipidettä niin, että se vuunjätetvt ainekset astuva! jo
sitoo tuhansia jäseniä vuosikau kaisen taistelun sattuessa uniota
siksi. Esimerkiksi unioissa, jois vastaan sitä kafkerampina union
sa virkailijat saavat tehdä lopul vihollisina, mitä enemmän heidät
lisia työsopimuksia työnantajain on sivuutettu un ioni stien taiste
kanssa, usein sopimus tulee ko luissa.
konaan toisenlainen kuin union
American Federation of Labojäsenet olisivat halunneet. Mutta rin ammattiuniot ovat saaneet
korjataksensa tuollaisen virkai- kokea sen useampia kertoja, mi
lijainsa mielivallan sellaisessa ta tenkä “amniatiton" työväestö
pauksessa kun virkailijat ovat murskaa heidän lakkojaan esiin
tehneet työsopimuksen, se vaatisi tymällä lakonrikkureina ammat
union miesten puolelta hyvinkin tialoilla olevissa lakoissa ja työ
ankaran taistelun, ja siihen ei ole ehtojen huonontajina kaikkina ai
viisasta lähteä sentähden, koska koina.
Ta tämä “ ammatittovirkailijalla oli virallinen valta, man” työläisjoukon lakonrikku
vaan on kärsittävä virkailijansa reina ja työehtojen huonontajimielivallan seuraukset niin kauan na esiintyminen on yhä enemmän
kun sopimus kestää.
mahdollinen koneiden ja työkalu
Harhakäsityksiä järjestövoi jen yksinkertaistumisen ja pit
maata. .Turmiollisin järjestövoi- källe kehittyneen pomojärjestel-
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man avulla. Jokainen ammattiunio, joka pitää toisarvoisena
“ ammatittoman” työväestön jär
jestämisen, saa tämän huomaamattomuutensa kalliisti maksaa.
Erityisesti huomattava on syndikalististen
industrialistien
nurkkakuntaisuus. He saarnaavat tuotantoalaa käsittävästä uniosta ja tämän innostuksensa val
taamana hylkäävät kokonaan
“omistavan” käsityöläisköyhälistön ja maan viljely sköyhälistön.
Industrial AVorkers of the World
ja Workers International Indust
rial Union osastoihin ei pääse
“ omaa liikettä" harjoittava rajasuutari jäseneksi,vaikkapa hän
sitten olisi kuinka köyhä.
Mutta kun suurkapitalistinen
järjestelmä ei ole vielä kyennyt
pois pyyhkäisemään käsityöläisköyhälistöä kokonaan, vaan on
sitä vielä Yhdysvalloissakin huo
mattava joukko, niin nämä ainek
set esiintyvät vuoroin käsityö
läisinä ja suurteollisuustyöläisinä,
ja viimemainittuina tilapäisesti
esiintyessään ne useimmiten kil
pailevat teollisuusunionistin kans
sa. Heistä saa vastustajansa lakonrikkurina ja työehtojen huonontajina heidät sivuun jättänyt
teo! li suitsiini onis ti yhtä hyvin
kuin animattiunionistikin. Mutta
vielä pahempi on pienviljelijäin
ja unionistien suhde. Kapitalis
tinen kiristys, erittäinkin kaivos
alueilla, ja yhä tuhoisammaksi
tulevat pulakaudet ajavat yhä
kiihtyvällä vauhdilla yhdysvalta
laista työväestöä maanviljelyk
seen. Mutta mies joka lähtee
tyhjin taskuin tai muutaman sa
tasen kanssa uutisviljehjäksi ei
muutu maatilkulleen päästyä it
senäiseksi eläjäksi ja “porvarik
si”, kuten syndikalistit laskevat,
vaan jää hän edelleen köyhälistÖläiseksi, kapitalistisista työ
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markkinoista riippuvaksi. Koko
muutos, mikä hänen asemassaan
on tapahtunut on se, että sensi
jaan kun hän ennen kuului vaki
naiseen teollisuusarmeijaan, hän
maalle
muuttamisensa kautta
muuttui teollisuuden vara-armei
jaan. Hän voi työskennellä maal
laan jokaisena vuotena ainoas
taan niin kauan kun hänen teollisuusmarkkinoilla
saamansa
mahdolliset säästöt ia maastan
sa saamansa sato kykenevät hä
net ja perheensä elättämään. En
si vuosina
uutis viljelijän tulot
maastansa ovat mitättömän pie
net ja hän on pakoitettu työsken
telemään “tilapäisesti” suurim
man osan vuodesta teollisuuden
palveluksessa ja siten olemaan
kilpailijana unionistille. ioka mu
ka oman etunsa nimessä jätti hä
net syrjään iäriestövoitnaansa
laskiessaan. Eikä tämän pienvil
jelijän asema ole selvä vielä sittekään kun hän alkaa saada
maastansa sen sadon, mikä siitä
nykyisillä erittäin typerillä viijelyskcinoilla voidaankin saada.
Yhdysvaltalainen
kapitalismi
kchtrolleeraa nykyään jo t avaramarkkinoita ei ainoastaan myyn
nin vaan myöskin oston puolella;
se maksaa maan viljely stuotteita
ostaessaan ■ sen hinnan, minkä
milloinkin suvaitsee, ja siitä joh
tuu, että pienviljelijäin pieni vä
hemmistö vain pääsee niin pitkäl
le
omillaan eläjäksi, että voi
maksaa velkansa ja työskennellä
maallaan turvautumatta teolli
suuden työmarkkinoihin,
Yhdysvaltalakienkaan pienviljelijäjoukko ei siis ole mitään
muutti kuin teollisuuden vara-ar
meijaa, joka voi milloin tahan
sa satatuhatta iopa miljoonalukuisenakin hyökätä teollisuusmarkkinoille kilpailemaan teollisuustyöläisten kanssa. Ja he
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ovat sitä pahempia kilpailijoita ja sittenkin
siinä järjestyneenkin
unioiden vastustajia, mitä enem työväestön näkökannalta “ työ
män heidät on sivuutettu unio läiset yleensä” voittivat. — Tä
niseen afjitatsionissa ja katke- mä näkökanta on mielestäni vää
roittavasti leimailtu heidät kapi- rä ia sen saarnaaminen on tur
talistiluokkaan kuuluviksi.
miollinen järjestyneelle työväes
Ja näitä teollisuuden vara-ar tölle.
Minkätähden kapitalistit anta
meijassa esiintyviä pienviljelijöitä
on Yhdysvalloissa paljon. Vuoden vat nuo parannukset vasta sitte
kun ovat hävittäneet lakkolaiset,
iqio sensuksen mukaan oli Yh
dysvalloissa 2,412,730 vuokravil vieläpä murskanneet union? Y k
jelijää. Jos laskemme jokaisen sinkertaisesti sen tähden koska he
talouden käsittävän kolme työky siten menettelemällä tietävät voi
kyistä henkilöä ja jos arvioimme vansa heikontaa työläisten luot
puolet näistä työkykyisistä hen tamusta järjestettyyn joukkovoi
kilöistä esiintyvän silloin tällöin maan, ja he tietävät sen yhdeksi
palkkatyömarkkinoilla, niin saam keinoksi pitää unio ainakin jon
me enemmän kuin kolme ja puo kun aikaa ulkopuolella kysymyk
li miljoonaa työläistä, jotka kil sessä olevan alueen. Lisäksi ne
pailevat vakinaisen palkkatyöläis- parannukset, mitä “hyvästä tah
joukon kanssa työmarkkinoilla. dosta annetaan” ovat useimmiten
Ja vuokraviljelijät eivät ainoas pienempiä kuin ne parannukset
taan ole siinä asemassa, joka pa mitä lakkotaisteluilla vaadittiin
kottaa heidät silloin tällöin tur ja ne -on helpompi vetää takasin
van tiimaan pal k katyÖmark k illoil kuin ne parannukset, mitä järjesle. Edellä esitetyt maansa omis tövoimalla saatiin.
tavat uutis viljelijät lisäävät lukua
Teoreettisesti asiaa katsoen
huomattavasti.
tuollainen “ hyvästä tahdosta" pa
ITävitessäänkin
v o i t  rannuksia antaminen loppuisi sil
t a m i n e n. Taipumus lohdut loin kun kapitalistiyhtymät saisi
taa itseänsä vaikkapa valheelli- vat viimeisenkin voimakkaamman
sillakin näkökannoilla on hyvin union murskatuksi, sillä silloin
yleinen kaikillakin taistelevilla han lakkaisi se pelko, että unio
joukoilla. Hävityn lakkotaiste- voi millä hetkellä.. tahansa uudel
lun jälkeen on hyvin yleinen ta leen päästä voimakkaaksi, ellei
pa unionisteilla ja lakkolaisilla mitään myönnytyksiä tehdä.
Työväenjärjestöihin
nähden
yleensä lohduttautua lauseella:
“ Työläiset siinä kuniminkin voit tuollaisella hävitessäänkin voittivat1’ ! Tällä lohdutuksella tar tamis-lohdutukseen turvautumi
koitetaan ennenkaikkea sitä asi sella on mitä turmiollisin seuraus.
antilaa kun kapitalistit murskat- Sillä jos kerran käsitetään “ työ
tuaan lakon ja usein myöskin pai läisten yleensä” voittavan kaikis
kallisen union sitte “ omasta hy sa taisteluissa, niin silloinhan on
västä tahdostaan antavat” osan kokonaan toisarvoinen asia se,
niistä parannuksista, joita lakko- minkälaisilla järjestöillä lähde
taistelulla vaadittiin. Tällaisessa tään mitä suurimpia voimia kysy
tapauksessa ollaan siis halukkaita viin taisteluihin. Järjestöjen järtulkitsemaan asia niin, että vaik jestövoiman kehittäminen jää
kapa unio murskattiin ia lakko- toisarvoiseksi asiaksi, niin kuin
taistelu perinpohjin hävittiin, niin se useammissa yhdysvaltalaisissa

SÄ KENIA
unioissa on todella jäänytkin, ja
pääasiaksi tulee tuo anarkismin
ihanne: mahdollisimman paljon
taisteluita, vaikkapa niistä ei voi
tettaisi vuosikymmeniin sanotta
vasti mitään. Sensijaan jos läh
detään siitä selvästä tosiasiasta,
että ainoastaan järjestöjen voitot
ovat
todella työväenluokankin
voittoja, silloin liidetään tärkeim
pänä
järjestövoimain kehittä
mistä, että sitte lujilla järjestöil
lä voitaisiin "iskeä” mahdollisim
man syvälle kapitalistiseen jär
jestelmään.
Viimeksi esitetyllä ei tahdota
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sanoa, että järjestymättömät ja
heikosti järjestyneet työläiset ei
vät saisi koskaan eikä missään
tapauksessa ryhtyä taisteluun,
mutta asian siitä puolesta työ
väen järjestöjen ei tarvitse agiteerata. Korpilakkoja ja huonos
ti järjestettyjä lakkoja tulee ole
maan kapitalistisen kiristyksen
vallitessa yllin kyllin, mutta nii
den synnyttäminen ei ole järjes
tyneen työväestön asia. Järjes
tyneen työväestön asia on edus
taa mahdollisimman lujaa järjes
tövoi maa ja tunnustaa vain se
ratkaisijaksi luokkataistelussa.

]'lisin lliipn
V en ä jä llä .
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