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Tehtävämme nykyhetkellä

Viime tammikuun Säkenissä kirjoi
tuksessa “Jyrkkeneinässä vaiko lieve
nemässä” esitin mielipiteeni mihin 
suuntaan työväenliike on menossa. 
Kirjoituksessa tulin siihen johtopäätök
seen, että työväenliike on jyrkkene- 
mässä Europan maiden ohella myös 
tässä maassa. Perusteet tälle johto
päätökselle tämän maan työväenliiket
tä tarkastaessa olivat seuraavat. Euro. 
pan tapahtumien herättävä vaikutus 
työläisiin; tämän maan kapitalistien 
harjoittama ja törkeämmäksi käyvä 
työväenliikkeen sorto. Nämä yhdessä 
synnyttävät suurempaa tyytymättö
myyttä puolueemmekin riveissä ja sii
tä seuraa, että joukot kallistuvat enem
män ja enemmän jyrkempään suun
taan, tuomiten . oikealle pyrkivät re
visionistiset ainekset. Viimeisten kuu
kausien tapahtumat ovat osottaneet 
johtopäätöksen oikeaksi. Puoluees
samme on tapahtunut sellainen lii ke h- 
timinen liiankin voimakkaasti, uhaten 
koko puolueemme olemassaoloa.

Puolueemme oikeistolainen johto 
kiiruhti vastaamaan vasempaan suun. 
taan liikehtimiseen puolueesta erot
tamisella, erottaen Michiganin ja 
Massan valtiojärjestöt, sekä joukon 
kielijärjestöjä puolueestamme. Sama
ten New Yorkin valtiojärjestö erotti 
Kings-kauntin kauntijärjeston. Erot
telemisen syynä on ilmoitettu olevan 
puolueemme sääntöjen rikkominen ja 
ja puoluevastainen toiminta. Missä 
määrin näissä on perää, ei allekirjoit
tanut lähemmin tiedä. Edellisten syi
den lisäksi on vielä mainittu vasemmis
tolaisten tuplajuulaismallinen toiminta 
ja syindikaHstiset mielipiteet. Sikäli 
kuin on kysymys vasemmistolaisen 
liikkeen alkaminen New Yorkissa, oli. 
vat heidän menettelytapansa ja eräät 
kohdat heidän esittämästä ohjelmasta 
sellaisia, että niitä ei voinut hyväksyä. 
Mutta mikäli nyt on sanomalehtiuutis
ten kautta käynyt selville vasemmisto
laisten tekemät päätökset erikoiskon- 
ventsionissaan, osottavat ne heidän vii

sastuneen ja luopuneen —  jos sellais
ta alussa on ollut —  syndikalismiin 
kallistumisesta, koskapa eivät ole hy
väksyneet I. W. W. liittoa ja hylän
neet poliittista toimintaa tuomitsevat 
ponsiehdotukset. Järkiiintymistä osot. 
taa päätös, jolla hylättiin uuden puo
lueen perustaminen ennen vanhan puo
lueen konventsionia. Nämä merkit 
viittaavat siihen, että hajaannus puo
lueemme keskuudessa ei tullene niin 
suureksi kuin sitä on ennusteltu, vaan 
että tulevassa puolueemme konventsio* 
nissa jyrkemmän kannan hyväksyminen 
kokoD kaikki selvän luokkataistelun 
kannalla olevat ainekset entistä lujem
min puolueemme rintamaan. Joku 
määrä oikeistolaisia voi lähteä, mutia 
se ei ole vaarallisempaa kuin aikoinaan 
spargojen, simonsien y. m. oikeistolais
ten lähteminen.

Tältä puolen katsottuna tulevaisuus 
ei näytä erittäin kriitilliseltä. Mutta 
tämän ohella on toinen vaara, joka voi 
jättää syveminät jälet. Edellämainit
tujen erottelemisien tapahtuessa ovat 
erotetut jäsenet jääneet toimettomana 
odottamaan tulevaa puoluekonventsio. 
nia, jolleivät ole, kuten michiganilaiset, 
ryhtyneet puuhaamaan uutta puoluet
ta. Samoin näkyvät sangen monet 
puoluetoverit tekevän sellaisissakin 
osastoissa, joita ei ole erotettu puolu
eesta. He sanovat, mitäpä se maksaa 
vaivaa toimia ennenkuin saadaan sel
vyys siitä, mihin suuntaan puolue läh
tee taivaltamaan. Tällainen kanta en 
mielestäni väärä, tapahtuipa puolueem
me sisällä sitte mitä hyvänsä.

Itse luokkataisteluumme verraten 
ovat puolueemme sisäiset taistelut vain 
muotoseikkoja, jotka kylläkin ovat tär
keitä, mutta ei läheskään niin tärkeitä 
kuin luokkataistelumme heitiämätön 
jatkaminen. Luokkataistelussamme 
kyllä tarvitaan järjestöjä ja tarkoitus
taan vastaavia järjestöjä, mutta sellai. 
senhän luomista oikeastaan vaan onkin 
puolueemme sisäinen nykyinen kiista. 
Vaikka asiat ovatkin puolueessamme
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hieman sekaisin, niin ei se kuitenkaan 
merkitse sitä, että olisimme ilman jär
jestöjä. Kiisteleminen ja sitä seuraava 
puolueemme toiminnan ja rakenteen 
justeeraaminen vain lujittaa järjestö
jämme. Näin ollen ei ole mielestäni 
tärkeintä tässä tämä kiista, vaan se, et
tä sen kiistan aikana ei unohdeta luok
kataisteluamme. Ja se vaara on ole
massa silloin, jos puolueemme sisäisten 
kiistojen takia unhotetaan ulospäin toi
miminen.

Todeksi on myönnettävä se, että jos 
puolueemme sisällä on selvää luokka
taistelua vastustavia aineksia, niin toi. 
niintämme siitä kärsii. Sellaiset ainek
set ovat puolueesta karsittava. Vaan 
se karsiminen ei sentään ole kovin 
vaivaloinen tehtävä. Sensijaan paljoa 
suuremmat voimat ovat luokkataistelu
amme vastassa puolueemme ulkopuo
lella. Ja niitä vastaan taisteleminen 
kysyy meiltä monin kerroin suurem
paa ponnistusta. Siksipä olisi puolue- 
riitojemme vaikeimmissakin käänteissä 
muistettava ulkonainen vihollinen ja 
jatkettava uupumatta taisteluamme 
ulospäin, vaikka kaikki asiat sisällä ei
vät olisikaan parhaimmassa järjestyk
sessä. Sen sivulla on luonnollisesti si. 
säisiäkin asioita järjestettävä.

Aina on tunnustettu se tosiasia, että 
luokkataistelumme kävisi varsin hel
posti ja rauhallisesti k in, jos kaikki työ
läiset saataisiin ymmärtämään taisteluin* 
me sisältö ja merkitys. Ja että se saa
taisiin tehtyä nopeasti. Kapitalisti- 
luokan voima on näet siinä, kun se voi 
käyttää tietämättömiä työläisiä tietoi
sia työläisiä vastaan. Jollet näin olisi 
asianlaita, miin vähämerkitykselliseksi 
kävisivät kapitalistien voimakeinot, sil
lä eivät heidän rahat ja muut taloudelli. 
set mahdit, eivätkä heidän väkivaltai
satkaan voimakeinot, kuten ampuma- 
aseet ja vankilat, pitkälle menestyisi il
man tietämättömiä työläisiä. Tieten
kin niillä on oma merkityksensä ja 
jonkun aikaa voisivat kapitalistit ter
roria harjoittaa omin voiminsakin, 
mutta lyhytaikaista se kuitenkin lo
pultakin olisi. Mutta kun heillä on 
tietämättömien työläisten miljonaiset 
laumat käytettävänä niin lakonrikku- 
reina kuin äänestäjinäkin, samaten po.

liisien nuijan heiluttajana kuin kaiken
laisten murha-aseidenkin käyttäjänä ja 
vielä lisäksi miljoonat am matti un to! hi n 
järjestyneetkin työläiset kun antavat 
kannatuksensa vallitsevalle järjestel
mälle, niin käy taistelumme vaivaloi
seksi ja pitkälliseksi.

Eikä asia ole vielä sillä selvä, että 
otamme huomioon vain ne työläiset, 
jotka antautuvat kapitalistiluokan 
puolustajiksi tavalla tai toisella, vaan 
huomioon on otettava myös ne, jot
ka sanovat olevansa “puolueettomia” . 
Niin kauan kuin työläinen on “puo
lueeton” , s. o. hän ei ota osaa järjes
tyneiden työläisten mukana luokka

taisteluun, vaikuttaa hän taistelussa 
kapitalistiluokan eduksi, sillä sitä hei. 
pommin voivat kapitalistit saavuttaa 
voittoja taistelussa, kuta vähempilu. 
kuisesti luokkatietoisia järjestyneitä 
työläisiä heitä vastassa on. Jokaisen 
"puolueettomana itseään pitävän työ
läisen pitäisi ymmärtää se, että yh
teiskunnallisessa taistelussa ei voi ol
la puolueettomia, vaan avustavat ka
pitalisteja tavalla tai toisella kaikki ne, 
jotka eivät kuulu selvällä luokkataiste
lun kannalla oleviin työväenjärjestöi
hin, tai kuuluessaan vähemmän sei. 
väliä luokkataistelukannalla olevaan 
järjestöön, eivät toimi vointinsa mu
kaisesti sen järjestön kannan selvittä
miseksi.

Kun nyt otetaan huomioon edellä 
esitetyt seikat ja muistamme minkälai
set voimasuhteet ovat tässä maassa 
kapitalistiluokan ja järjestyneiden työ
läisten välillä, niin epäämättömästi 
huomaamme tärkeimmäksi nykyhetken 
tehtäväksi luokkataistelussamme tie
tämättömien työläisten valistamisen ja 
järjestämisen. Suomalaistenkin kes
kuudessa on vielä sangen paljon täi. 
laista tehtävää.

Jo useamman vuoden ajan ovat puo
lueosastojamme jäsenmäärät pysy
neet jokseenkin ennallaan. Ei aina
kaan suhteellista kasvua ole vuosittain 
tapahtunut. Agitatsionityötä on kyl
lä harjoitettu, mutta valistettavien 
suureen lukumäärään nähden liian vä
häisessä määrin. Järjestöorgaaniem- 
me toimesta on kyllä luennoitsijoita ja 
puhujia kiertänyt,* vaan niitä on riit.
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tänyt paikkakunnalleen liian harvoin 
vuodan mittaan. Ja heidän esitettä
väksi on määritelty sellaisia aineita, jot
ka menevät useinkin yli vasta aloitele
van käsityskyvyn. Siitä seuraa, että 
se aloiteleva joukko ei käy luentoti
laisuuksissa. Ja kun vielä otollisiin- 
inat illat viikosta käytetään vain tähän 
-vakavampaan valistustyöhön ja par
haat illat iltamien ja muiden huviti. 
laisuuksien pitoon, niin sitäkin vähem
män voimme odottaa luento- ja vai is
tu st ilaisu uksiimme juuri sitä yleisöä, 
jota sinne kipeimmin kaipaisimme. 
Kun sitte iltamatilaisuuksiin järjeste
tään puheita, niini ne eivät saa olla 
“pitkiä” eikä “kuivia” , kun on “muu
takin” ohjelmaa. Joudutaan siten kier
tämään suurta rullaa, josta ei ole rilt. 
tävän suurta hyötyä.

Mutta vaikkapa näitäkään epäkohtia 
ei olisi, eivät puhujamme riittävän 
usein voi selittää luokkataistelutehtä- 
viämme työläisille. Sanomalehdet ja 
kirjallisuus täydentävät tehtävän, sa
notaan, Aivan oikein, ne täydentävät 
osan, mutta vain osan. Sellaiset hen
kilöt, jotka ovat jo sanomalehtien ti
laajia ja ovat valveutuneet jo siinä 
määriin, että lukevat tilaamansa lehden 
ja ostamansa kirjan, saavat kyllä täy
dennyksen, mutta ne, jotka eivät ole 
edes lehtiemme tilaajia, vaan tilailevat 
porvarillisia lehtiä tai eivät seuraa min
käänlaista lehteä, eivät luonnollisesti, 
kaan saa minkäänlaista täydennystä pu
hujan esittämiin asioihin, puhumatta
kaan sitten niistä, joita ei saada vielä 
puhujiakaan kuulemaan.

Mitä tässä tapauksessa on tehtävä? 
Tässä auttaa vain jäsenten toiminta. 
Vain jäsenten harjoittaman persoonal
lisen agitatsionityön kautta voidaan 
valistaa tällaisia henkilöjä. Jos kaikki 
puolueeseemme kuuluvat jäsenet täyt
täisivätkin tässä suhteessa tehtävänsä 
edes sellaisellaka&i tarmolla kuin he 
ottavat osaa muuhun osastojamme toi
mintaan, esim. iltamissamme kävijöinä, 
niin valistustyömme edistyisi ilahdut
tavan nopeasti.

Osastojemme jäsenet vastaavat tä. 
hän, että eihän sitä osaa valistustyötä 
suorittaa, kun ei ole tietoja, eikä ole 
päässyt kursseille oppimaan. Sitä var
tenhan meillä ovat sanomalehdet ja 
kirjallisuutemme, että niistä jokainen 
jäsen hankkii tietoja ja yksinkertaisesti 
esitetyt selostukset useinkin vaikutta
vat tietämättömiin työläisiin paljoa pa
remmin kuin kouluuntuineiden puhu- 
jiemmtf vaikeampitajuiset esitykset. 
Tällaiselta personakohtaisella agitatsio- 
nityöllä edistettäisiin sanomattomasti 
puoluelehtiemme levenemistä kuin 
myös kirjallisuudenkin menekkiä.

Tämä on pielestäni nykyhetken tär
kein tehtävä kaikista kriitillisistä puo. 
luekysymyksistämme huolimatta. Kuta 
valveutuneemmaksi saamme joukkom
me— jäsentemme k in tiedot laajenevat 
ja selvenevät hankkiessaan agitatsioni- 
aihetta —  ja kuta suuremmaksi nousee 
puolueemme jäsenmäärä, sitä helpom
min voimme ratkaista kaikki luokka- 
t aj St e! u tehtävämme. Tietoista jouk
koa eivät uudetkaan tilanteet johda 
harhaan ja kun joukkomme On Suuri, 
tuottaa luokkataistelumme nopeammin 
tuloksia.

Siis, olivatpa osastot hetkellisesti 
puolueesta erotettuja tai puolueeseen 
kuuluvia, ja olivatpa puolueen sisäiset 
asiat tällä hetkellä millä kannalla ta
hansa, niin entista suurempi kurssi 
osastoissa ja yksityisille jäsenille 
omiin voimiimme luottavan selvän 
1 uokkat ais tel uteh tavi emme suorittami
seen. Kapitalistien ja heidän kätyri- 
ensä ulvontaan ja sortotoimenpiteisiin 
vastatkaamme entistä sinnikkäämmällä 
valistustyön teolla. Osot takaamme kai
kille luokkataistelumme nujertajille, 
että heidän törkeät sortotoimenpiteet 
elähyttävät veltoimmatkin jäsenemme 
toimimaan ja että mustimmankin taan
tumuksen alta leimahtaa luokkataiste
lumme ilmoille voimakkaampana sekä 
päämäärästään ja hetkellisistä tehtävis
tään tietoisempana, murtaen vastusta
mattomalla voimaltaan tieltään kaikki 
esteet. W. B.


