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Kommunistipuolueen ja Kommunistisen 
työväenpuolueen ohjelmat

Y h d y sv a lta in  ao sia lis tip u o lu e ea ta  
k a rk o te tu t  Ja  s y r jä ä n  jä ä n e e t  a in e k 
se t p e ru s t iv a t  h e ti  p u o lu e h a ja a n n u k 
sen t a p a h d u t tu a  k a k s i  e ri p u o lu e tta , 
K o m m u n is tise n  ty ö v äe n p u o lu ee n  ja  
K o m m u n is tip u o lu ee n . K u m m a n k in  
o h je lm a t ju la is ta a n  se u n a av a ssa : 

Kommunistipuolueen ohjelma.
“ Kommunistipuolue on työläisten 

luokkataistelun tietoinen ilmaus kapita
lismia vastaan. Sen tarkotus on ohjata 
tätä taistelua valtiollisen vallan valtaa
miseen, kapitalismin kumoamiseen köy
hälistön vallankumouksen kautta ja por
varillisen valtion hävittämiseen.

“ Kommunistipuolue valmistaa itsensä 
vallankumoukseen siinä määrässä, että 
se kehittää pikaisen toimintaohjelman, 
ilmaisten köyhälistön joukkotaistelua. 
Näitten taistelujen täytyy olla vallanku
mouksellisten päämäärän ja hengen in
nostamat.

“Kommunistipuolue on perusteiltaan 
toiminnan puolue. Se innostaa työläi
siä tietoisuudella heidän seurannastaan 
ja aseinansa parantamisen mahdotto
muudesta kapitalistisen palkkajärjestel
män vallitessa. Kommunistipuolue joh
taa köyhälistön taistelua kapitalismia 
vastaan, kehittäen täydellisempiä muo
toja ja pyrkimyksiä vallankumouksen 
joukkotoiminnassa.

“Kommunistipuolue käsittää luokka
taistelun olevan oleellisesti poliittista 
taistelua, se on taistelua valtiovallan val
taamiseksi.

“a) Kommunistipuolueen tulee pitää 
etutilalla jatkuva vetoumus köyhälistön 
vallankumoukseen, kapitalismin kukis
tamiseen ja köyhälistön diktatuurin pe
rustamiseen.

“Kun poravariston vastustus on mur
rettu, otetaan siltä omistusoikeus ja yh
distetään vähitellen työskentelyryhmiin. 
Köyhälistön diktatuuri katoaa kunnes 
vihdoin valtio kuolee eikä ole olemassa 
luokkaeroavaisuuksia.

“b) Osanotto parlamentaarisiin tais
teluihin, mikä köyhälistön yleisessä tais
telussa on toisarvoisesta merkityksestä,

palvelee ainoastaan vallankumouksellis
ta agitatsionia ja propagandaa.

“c) Jos kommunistipuolue saa parla
menttiedustajia, ei näitten tule esittää 
eikä tukea parannustoimenpiteitä. Hei
dän tehtävänsä on agiteeraavaa laatua. 
Parlamentteja ja poliittista kansanvaltaa 
tullaan käyttämään apuna työläisluokan 
järjestämisessä kapitalismia ja valtiota 
vastaan. Parlamenttiedustajien tulee 
jatkuvasti paljastaa kapitalistisen valtion 
sortavaa luokkaluonnetta, käyttäen 
lainlaatljakuntia selittääkseen ja painos
taakseen luokkataistelua. Heidän tu
lee paljastaa parlamenttarismi ja parla
mentaarinen kansanvalta keinoksi työ
läisten pettämiseen. Heidän tulee eri
tellä ja osottaa kapitalistiset lainlaadin- 
nalliset ehdotukset ja uudistusesitykset 
pääkysymysten kiertämiseksi, joilla ei 
ole työläisluokalle suurempaa merkitys
tä.

“d) Nimitykset yleisiin virkoihin ja 
osanotto vaaleihin ovat rajoitetut iain- 
laadinnallisiin laitoksiin, -kuten kun- 
nallisneuvostoihin, valtioitten lainiaati- 
jakuntiin ja kansalliseen kongressiin.

“c) Luokkataistelun sovittelematon 
luonne täytyy ylläpitää kaikissa tilan
teissa. Sen mukaan kommunistipuolue 
taisteluissa ja vaaleissa ja kaikissa toi
missaan ei tule toimimaan yhdessä puo
lueitten tai ryhmien kanssa, jotka eivät 
perustu luokkataistelulle, kuten sosialiS- 
tipuolue, non-partisan liitto, kansan- 
neuvosto, kunnallisomistus liitto jne.

II.

“Kommunistipuolueen tulee tehdä 
työläisluokan suuret teollis uus taistelut 
tärkeimmiksi taisteluikseen tarkotuksei- 
la kehittää ymmärtämään lakon suhdet
ta kapitalismin kukistamiseen.

“a) Kommunistipuolueen tulee ottaa 
.osaa joukkolakkoihin, ei ainoastaan saa
vuttaakseen lakon läheisempiä tarkotus- 
periä, vaan edistääkseen joukkolakon 
vallankumouksellista merkitystä ja toi
mintaa..
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"b) Joukkolakot ovat tärkeät tekijät 
voimaprosessissa, mistä kehittyy työ
läisten ymmärrys ja toiminta vallan val
taamiseen.

“c) Joukkoiakoissa kehittyneen ka
pitalismin vallitessa piilee taipumus 
.yleiseen joukkolakkoon, mikä muuttuu 
luonteeltaan poliittiseksi ja kehittää 
pyrkimystä köyhälistön diktatuuriin —  
kaikki valta työväestölle.

"Näissä yleisissä joukkoiakoissa kom
munistipuolueen tulee painostaa teolli
suuden ylläpitämistä työläisten kautta 
ja työläisten hyväksi ja yhteiskunnallis
ten tehtävien ottamista työläisten hal
tuun, tehtävien, joita tavallisesti suorit
tavat kapitalistit ja kapitalismin elimet. 
Lakon täytyy lakata olemasta eristetyn 
ja passiivisen. Sen täytyy tulla jyrkäk
si, yleiseksi ja hyökkääväksi, valmistaen 
työläisiä teollisuuden ja yhteiskunnan 
täydellisen kontrollin ottamiseen.

“d) Puolueen jokaisen palkallisen ja 
piirijärjestön tulee järjestää yhteys 
alueen teollisten ryhmien kanssa —  
työpajojen, tehtaitten, kaivosten ja joh
taa agitatsioniaan sen mukaan.

“e) Kommunistipuolueen työhuone- 
komiteat, jotka käsittävät kommunisti
puolueen jäseniä, on järjestettävä niissä 
se suinkin on mahdollista kommunis
tista agitatsionia varten vississä työhuo
neessa tai teollisuudessa siinä työsken
televien työläisten kautta, Näitten ko- 
miteain tulee olla yhteydessä toistensa 
kanssa osana kommunistisesta puo
lueesta, niin että puolue tulee olemaan 
todellisessa kosketuksessa työläisten 
kanssa ja kokoaa ne toimintaan kapita
lismia vastaan kriisin sattuessa.

lii.

"Kommunistipuolueen täytyy ottaa 
toimeliaasti osaa taisteluun työläisten 
unioitten muuttamiseksi vallankumouk
sellisiksi.

"American Federation of Laborin am- 
mattiunionismia ja muita samanlaisia 
järjestöjä vastaan levittää kommunisti
puolue teollisuusunionismin ja teollisen 
järjestäytymisen aatetta, painostaen 
näitten vallankumouksellista päämäärää. 
Teollisuusunionismi ei ole ainoastaan 
keino jokapäiväisessä taistelussa kapi
talismia vastaan. Sen äärimäinen pää
määrä on vallankumouksellinen, sisäl

täen välttämättömyyden kapitalistisen 
parlamenttivaltion lopettamiseen. Teol- 
Iisuusunionism: on tekijä lopullisessa 
joukkotoiminnassa vallan valtaamiseen 
ja se tulee muodostamaan perustan kom 
munistisen yhteiskunnan teolliselle hal
linnolle.

“a) Kommunistipuolue huomaa, että 
American Federation of Labor on taan
tumuksellinen ja kapitalismin turva. Se 
on todellisesti työläisten vihollinen.

"b) Työläisten neuvostoja tulee pe
rustaa eri työhuoneissa tilaisuuksien 
mukaan tarkotukselia käydä teollista 
taistelua työläisten keskuudessa näissä 
liittoutumissa, yhdistäen ja kooten tais
televia voimia. Nämä neuvostot yhdis
tetään keskusneuvostoihin missä suin
kin mahdollista.

"e) Kommunistipuolueen päätehtävä
nä tulee olla agitatsioni yleisen teolli- 
suusjärjestön rakentamiseksi, käsittäen
I. W. W:n, W. 1. 1. U. ( Workers Inter
national Industrial Union, niin kutsutun 
Detroihin I. W. W:n), riippumattomat 
ja yksityiset uniot, kapinalliset uniot 
American Federation of Laborista, val
lankumouksellisen luokkataistelun poh
jalla.

IV.
"Kommunistipuolueen tulee rohkais

ta työläisten pyrkimyksiä työpajassa, 
mitkä haluavat tunnustaa työläisten 
teollisuuden kontrollin, mutta samalla 
osoittaa niitten rajat kapitalismin valli
tessa, kaikkia liikkeitä, mitkä osoitta
vat yhtäläisyyttä englantilaisen Shop 
Steward liikkeen kanssa. Nämä liikkeet 
•(jotka yhtäläisesti ovat tähdätyt unlon 
virkavaltaa vastaan) tulisi saada suhtei
siin kommunistiliikkeen kanssa.

V.
"Ammattitaidottomat työläiset (näi

hin kuuluen maanviljelysköyhälistö) 
muodostavat työläisluokan pääjoukon.

“Kommunistipuolueen tulee välittö
mästi ja järjestelmällisesti agiteerata 
näiden työläisten keskuudessa, herät
täen heitä teollisen union järjestämiseen 
ja toimintaan.

VI.
“Läheisessä yhteydessä ammattitai

dottomien työläisten kanssa on neekeri- 
työiäisten pulma. Neekeripulma on ta
loudellinen-ja poliittinen pulma. Nee
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kerin rotusorto on yksinkertaisesti il
maus hänen taloudellisesta pakkoase- 
mastaan ja sorrostaan, kumpikin vah
vistaen toistaan. Tämä tekee neekeri- 
pulman monimutkaiseksi, mutta ei muu
ta sen köyhälistölälstä luonnetta. Kom
munistipuolue tulee agiteeraamaan nee- 
kerityöläisten keskuudessa yhdistääk
seen heidät kaikkiin tuokkatietoisiin 
työläisiin.

VII.
“Yhdysvallat on kehittämässä rasit

tavaa militarismia. Kommunistipuolue 
käypi taistelua militarismia vastaan osa
na luokkataistelusta kiiruhtaakseen ka
pitalismin kukistamista.

Vili.

“Taistelu imperialismia vastaan muo
dostaa perustan köyhälistön vallanku
moukselliselle toiminnalle meidän aika
namme. Tämä taistelu on välttämättö
mäsi! kansainvälistä taistelua.

“a) Läheinen yhteys kommunistisen 
internationaien kanssa ja siihen liitty
vien järjestöjen yhteistä toimintaa var
ten imperialismia vastaan.

“b) Kommunistipuolue painostaa 
kaikkien kansojen työläisten taistelun 
yhteistä luonnetta, mikä tekee välttä
mättömäksi maailman työläisten yhteen
kuuluvaisuuden.”

Kommunistisen työväenpuolueen ohjelma

Ensim äinen oas.

Amerikan Yhdysvaltain Kommunis
tinen Työväenpuolue julistaa olevansa 
täydellisesti sopusoinnussa kommunis
min periaatteiden kanssa, kuten Mos
kovassa muodostettu Kolmas Interna
tionale on ne esittänyt.

Olemukseltaan ovat nämät periaat
teet seuraavia:

1. Nykyaikainen aika on maailman 
kapitalistisen järjestelmän luhistumisen 
ja hajaantumisen aikaa. Jos kapitalis
min tilaile ei voida asettaa työläisten 
hallitusta, tulee nykyinen sivistys ku
kistumaan.

2. Työväenluokan tulee järjestyä 
ja varustaa itsensä valloittamaan val
tiovalta. Tämän vallotuksen karkotuk
sena on perustaa uusi työläisten halli
tuskoneisto kapitalistisen valtiokoneis
ton tilaile.

3. Tämä uusi työväestön hallitus —  
köyhälistön diktatuuri —  tulee järjes
tämään yhteiskunnan kommunismin 
perusteille ja tulee suorittamaan muu
toksen kapitalismista kommunistiseen 
yhteiskuntaan.

Kommunistinen yhteiskunta ei ole, 
kuten se nykyinen petollinen kapitalis
tinen demokratia, joka kaikesta tees
kennellystä tasapuolisuudestaan huoli
matta ei ole mitään muuta kuin valepu

kuun puettua rahavaltaa, —  mutta 
köyhälistön kansanvaltaa, perustuen 
työläisten teollisuuden ja valtiovallan 
kontrolliin, jotka silloin ovat vapaat 
työskentelemään omaksi vapauttami- 
sekseen. Se ei tarkoita kapitalistisia 
hallintolaitoksia, joita kontroiieeraavat 
suuret teollisuus- ja raharyhmät, vaan 
niitä hallinnonelimiä, joita perustavat 
ja kontroiieeraavat itse suuret kansa- 
joukot, sellaisia kuten on esimerkiksi 
Venäjän neuvostot.

4. Köyhälistön diktatuuri tulee siir
tämään yksityisesti omistetut tuotan
non ja jaon välineet työväenluokan 
hallitukselle, työläisten itsensä hallitta
vaksi. Se tulee kansaliistuttamaan suu
ret trustit ja rahalaitokset. Se tulee 
hävittämään kapitalistisen maanvsljet- 
lystuotannon.

5. Nykyinen maailman tilanne vaa
tii, että kaikkien maitten vallanku
moukselliset työväenluokan liikkeet 
liittyvät läheiseen yhteistoimintaan.

6. Tärkein väline, jonka avulla työ
läiset voivat vallata valtiovallan, on 
joukkojei» välitön toiminta, alkaen siel
tä missä työläiset ovat kokoontuneina 
yhteen —  tehtaista ja työpajoista. Ka
pitalistisen valtion poliittisen koneis
ton käyttäminen tähän tarkotukseen on 
vain toisarvoinen asia.

7. Niissä maissa, missä työläisillä on 
tilaisuus käyttää tätä koneistoa luokka
taistelussa, ovat he menneisyydessä
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käyttäneet sitä hyvällä menestykseltä 
propagandan levittämisessä ja puolus
tuksessa. Kaikissa niissä maissa missä 
olot työläisten vallankumoukselle ei
vät ole valmiit, täytyy vieläkin saman 
prosessin jatkua.

8. Meidän täytyy koota kaikki köy
hälistön järjestöt, jotka ovat ilmaisseet 
ja kehittäneet ylläviittaamaamme suun
taan johtavia pyrkimyksiä ja meidän 
tulee tukea ja rohkaista työväenluok
kaa kaikissa sen vaiheissa taistelussaan 
kapitalismia vastaan.

T o in en  osa.

t. Kunkin maan taloudelliset olot 
määräävät hyväksyttävät järjestömuo- 
dot ja propaganda menettelytavat. Voi
daksemme tehokkaasti järjestää liik- 
kemme täällä, täytyy meidän selvästi 
tuntea Amerikan poliittinen ja talou
dellinen rakenne.

2. Vaikkakin Yhdysvaltoja kutsu
taan poliittisen kansanvallan maaksi, 
siitä huolimatta ei työläisillä täällä ote 
tilaisuutta kyvykkääsi! vastustaa kapi- 
taiistiluokan tahtoa tavallisen poliitti
sen koneiston kautta.

3. Vuosia kestänyt sosialistinen toi
minta poliittisella alalla ei ole lisännyt 
työväenluokan voimaa. Vaikka puolue 
v. 1912 vaaleissa saikin miljoonan ään
tä, niin siitä huolimatta ei se saanut 
suhteellista edustusoikeutta. Yhdysval
tain ylioikeus, joka on ainoa laatuaan 
minkään maan hallituksessa, joka ky
kenee kumoamaan kansan valitseman 
eduskunnan laatimia lakeja, olisi valmis 
vastustamaan työläisten tahtoa, jos 
kongressi sen lainlaadinnassa ilmaisisi- 
kin, jota se ei kuitenkaan tee. Perus
tuslakia, jonka ovat laatineet kapitalis
tit omaksi edukseen, ei voida korjata 
työläisten etujen mukaiseksi, vaikka 
kuinka suuri enemmistö sitä haluaisi
kin.

4. Vaikka kaikki lait ja hallinnolli
set laitokset ovat perustetut ja hallitut 
kapitalistien tahdon mukaisesti heidän 
hyväkseen, niin he itsekin kieltäytyvät 
tottelemasta niitä silloin kun ne sattu
vat olemaan heidän eduilleen vastak
kaisia. Hyökkäys Venäjälle, hyökkäyk
set Meksikoon, keski Amerikan halli
tuksen nujertaminen, lukemattomat so

dat, joita nyt käydään työläisten val
lankumouksia vastaan —  kaikkiin näi
hin toimenpiteisiin on hallitus ryhty
nyt kysymättä edes kongressin suostu
musta niihin. Maan puolustusneuvos
ton nimittäminen, sotatyölautakunnan 
määrääminen ja muut erikoisen perus
tuslailliset laitokset, jotka presidentti 
on pannut käytäntöön ilman kongres
sin lupaa ja suostumusta, ovat suora
naisia rikoksia tasavaltalaisen hallitus
muodon perustuslakia kohtaan. Oi- 
keusviraston toimenpiteet, antaessaan 
luvan työläisvastaisille ja lakeja rikko
ville yhdistyksille, sellaisille kuin ovat 
National Security League, American 
Defence Society, Knights of Liberty ja 
American Protective League, joiden 
nimenomaisena tarkotuksena oli kukis
taa järjestyneitten työläisten pyrki
mykset ja jotka pitivät tässä maassa yl
lä terroria, samanlaista kuin se musta 
sotii ia Venäjällä, olivat tykkänään vas
takkaisia amerikalaisen hallituksen pe
riaatteille.

Vielä enemmän, sota ja sen jälkei
set tapaukset ovat selvästi osoittaneet, 
että hallitusvalta ei ole säännöllisellä 
valituilla, tai edes nimitetyillä virkaili
joilla, tai takejalaativilla laitoksilla. Jo
kaisessa valtiossa, kauntissa ja kaupun
gissa on n. k. poliisivalta kaikkien la
kien yläpuolella. Minnesotassa, Wis
consin issa ja muissa valtioissa on n. k. 
Public Safety Commissionit ja muut 
samanlaiset järjestöt, jotka kuvernöö
rit määräsivät toimeensa ja jotka olivat 
kootut kauppaklubien ja työnantajien 
yhdistysten jäsenistä, ottivat lainlaati- 
jakunnille ja kansallishallituksille kuu
luvan vallan käsiinsä.

5. Ei yksikään tieteellisen sosialis
min suurista johtajista ole koskaan lau
sunut, että yhteiskunnallinen vallanku
mous voidaan suorittaa äänestyslipun 
avulla.

6. Siitä huolimatta me emme hal
veksi äänestyksen arvoa, tai sitä että 
meidän edustajamme valitaan yleisiin 
virkoihin —  niin kauan kuin he ovat 
apuna työläisten taloudellisessa taiste
lussa. Poliittiset taistelut ja yleisten 
virkailijain valinta osottavat työläisille 
heidän asemansa luokkayhteiskunnassa 
ja näyttävät, miten tarpeellista on ku-
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kistaa kapitalistinen järjestelmä. Mutia 
meidän tulee selvästi painostaa, että 
kapitalistisen järjestelmän vallitessa on 
kovin vähän mahdollisuuksia voittaa 
edes edistyksellisiä parannuksia äänes
tyslipun avulla ja vaikkapa tämä olisi 
mahdollistakin, niin näitten parannuk
sien myöntäminen ei heikennä kapita
listien voimaa.

Kolmas osa.

1. Amerikassa ei ole koskaan ollut 
feudaaliyliinystöä kapitalistiluokkaa 
vastassa, kuten muissa maissa. Täs
täpä johtuukin se, että kapitalismin ei 
ole tarvinnut täällä taistella sitä vas
taan, vaan on aina joutanut keskittä
mään kaiken voimansa taisteluun työ
läisiä vastaan. Tämä on aiheuttanut, 
että Amerikan kapitaiistiluokka on ke
hittynyt paljoa voimakkaammaksi kuin 
vastaavat luokat muissa maissa. Jul
kisuuden ja kasvatuksen välineitten 
kontrollin avulla ovat he saaneet sellai
sen vaikutus voiman poliittisen koneis
ton yli, että on mahdoton rikkoa sitä 
turvautumalla siihen koneistoon.

2. Amerikassa on myöskin korkeal
le kehittynyt työväenliike. Tämä te
kee mahdottomaksi kukistaa kapitalis
tista järjestelmää muutoin kuin järjes
tyneiden työläisten välityksellä. Sen 
lisäksi on kapitallstiluokaila Amerikas
sa keskittyneet taloudelliset järjestöt, 
jotka aina taistelevat yhdessä työväen
luokkaa vastaan ja joita voidaan vastus
taa ainoastaan työläisten keskittynei:- 
ten taloudellisten järjestöjen kautta.

3. Yhteiskunnallinen tilanne, kuten 
Marx sitä on ennustanutkin, työntää 
työläisiä sellaista järjestöniuotoa koh
den, jonka asioitten pakosta täytyy 
ryhtyä toimintaan taloudellisella alalla 
poliittisen päämäärän —  kapitalismin 
kukistamisen —  puolesta.

4. Meidän velvollisuutemme kom
munisteina on auttaa tätä prosessia, 
jouduttaa sitä kannattamalla kaikkia 
työläisten yrityksiä, tarkotuksella muo
dostaa keskitetty vallankumouksellinen 
taloudellinen järjestö. Meidän velvol
lisuutemme kommunisteina, jotka ym
märrämme luokkataistelun, on osottaa 
työläisille, että ainoastaan työläiset it
se voivat itsensä pelastaa ja että tätä

pelastamista ei voida tehdä kapitalisti
sen poliittisen koneiston välityksellä 
vaan ainoastaan yhtenäisen taloudelli
sen voiman avulla.

Ohjelma.

1 . Me suosittelemme puolueen kan
sainvälistä liittoa ainoastaan niiden 
muitten maitten kommunististen ryh
mien kanssa, jotka ovat liittyneet kom
munistiseen Internationaleen.

2. Vastustamme yhtymistä sellais
ten ryhmien kanssa, jotka eivät tun
nusta vallankumouksellista luokkatais
telua.

3. Me väitämme että luokkataiste
lu on oleellisesti poliittista taistelua, 
s. o. köyhälistön taistelua kapitalis
tisen valtion valtaamisesta, olkoonpa 
sen valtion muoto sitten monarkisti
nen tai kansanvaltainen. Tämän kapi
talistisen valtion tilalle on perustettava 
hallituskoneisto, joka soveltuu kommu
nistiseen ylimenokauteen.

4. Kommunistiset ohjelmat, p rus- 
tuen luokkataistelulle ja tunnustaen et
tä tämä on yhteiskunnallisen vallan
kumouksen aikaa, voivat sisältää aino
astaan yhden vaatimuksen: köyhälis
tön diktatuurin perustamisen.

5. Me suosittelemme järjestettyä 
puolueen toimintaa yhdessä luokkatie- 
toisten taloudellisten järjestöjen kans
sa, tarkotuksella tehdä yhtenäiseksi 
taloudellinen ja poliittinen luokkatia- 
toinen propaganda ja toiminta. Osas
tot voivat järjestää työmaa-osastoja 
tarkotuksella levittää kommunistista 
propagandaa ja tehdä järjestämistyötä 
työmailla ja rohkaista työläisiä järjes
tämään yhden suuren union.

6. Puolueen tulee harjoittaa propa
gandaa industrialistisen unionismin hy
väksi, osoittaen sen vallankumoukselli
sen luonteen ja mahdollisuudet.

7. Puolueen tulee tehdä suuret te 
ollisuuslaitokset pääasiallisiin maksi
kamppaiiukseen, osottaen lakon arvon 
poliittisena aseena.

8. Puolueen tulee pitää yllä kiinteä
tä kontrollia kaikkien yleisiin virkoihin 
valittujen jäsentensä yli, e: ainoastaan 
paikallisten järjestöjen, mutta myöskin 
yleisen toimeenpanevan järjestän. Jo
kainen virkailija joka kieltäytyy alistu
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masta puolueen päätöksiin, erotetta
koon viipymättä puolueesta.

9. Että puolue voisi olla keskitetty 
järjestö, kykenevä yhtenäiseen toimin
taan, ei itsenäisiä ryhmiä tai liittoja, 
jotka ovat koko jäsenistön määräämis
vallan ulkopuolella, tulla sallimaan.

to. Kaikkien puolueen sanomaleh
tien ja julkaisujen, jotka ovat saaneet 
puolueen tunnustuksen ja kaikkien 
kasvatus- ja propagandalaitoksien, jot
ka puolue on tunnustanut, tulee olla 
puolueen säännöllisten järjestöjen o- 
mistamia ja kontrolleeraamia.

l i .  Puolueen ohjelma, propaganda, 
jäsenmaksut ja järjestömenettelytavat 
ovat yhtaläistytettävät.

P u o lu e en  su h ta u tu m in e n  ty öväen  jä i-  
je itö ih in .

I.
Puolueen pääasiallisin tarkoitus on 

auttaa vallankumouksellisen työväen
luokan liikkeen syntymistä Amerikassa 

Europan sota on jouduttanut yhteis
kunnallista ja taloudellista kehitystä 
siihen määrään, että kapitalismi kaik
kialla on kehittynyt sille asteelle, että 
se ei enää voi pitää sisällään niitä voi
mia, jotka se on luonut. Kapitalisti
sen järjestelmän loppu on jo näkyvis
sä. Europassa se jo horjuu ja kukis- 
tuukin ja köyhälistön vallankumouk
set siellä osoittavat että työläiset ovat 
samalla tulleet tuntemaan luokka voi
mansa. Kapitalistit itse myöntävät, e t
tä Europan kapitalismin kukistuminen 
ja vallankumouksellisen köyhälistön 
nousu ulkomailla ei voi muuta kuin 
viedä Amerikan kapitalismin häviöön.

Tässä kriisissä Amerikan työläisillä 
on edessään hirveä vaihtoehto. Jos työ
läiset eivät ole varustautuneita, jossa 
tapauksessa heidät tullaan painamaan 
kurjaan orjuuteen, tai ovat he kylliksi 
tietoisia ja kylliksi järjestyneitä sääs
tääkseen yhteiskunnan, saattamalla 
Siinä voimaan kommunistiset periaat
teet.

II.
t. “Vallankumouksellisella industria- 

listisella un ion is millä" tarkotetaan työ
läisten järjestämistä unioihin teolli- 
suuksittain, vallankumouksellisella pää
määrällä ja tarkotuksella, ei puolustaa

yksinomaan työläisiä palkkalaisina, vaan 
myöskin vallata teollisuuksien kontrolli.

2. Puhuessaan vallankumoukselli
sesta industriallstisesta unionismista 
tässä maassa, täytyy antaa tunnustus 
sille suurelle vaikutukselle, mikä Ame
rikan työväenliikkeessä on ollut Indust
rial Workers of the World-!iiton propa
gandalla ja esimerkiltä. Tämän liiton 
pitkä ja urhoollinen taistelu ja uhrauk
set luokkasodassa ovat ansainneet työ
läisten huomion ja kunnioituksen kaik
kialla, Me tervehdämme Amerikan val
lan kumou k ;V Mistä köyhälistöä ja lu
paamme heille sydämellisen kannatuk
semme ja yhteistoimintamme heidän 
taistelussaan kapitaiistiluokkaa vastaan. 
Järjestyneiden työläisten liikkeessä 
on myöskin ilmaantunut uusi suunta, 
tullen se julki Winn!pegin ja Seattlen 
lakoissa. Se on yhden suuren unien 
ja työmaakomitea liike Canadassa ja 
lännellä. Myöskin on ympäri maan u- 
nioitten jäsenten keskuudessa puhjen
nut lukuisia lakkoja vastoin vanhoillis
ten union virkailijain määräyksiä tai 
lupaa. Tämä uusi suunta on työläisille 
kiihotin yhtenäiseen toimintaan yli am- 
mattiunioitten raja-aitojen ja tulee se 
väittämältä johtamaan työläiset teolli
suuksien lopulliseen valtaamiseen, jos 
se johdetaan johdonmukaiseen loppu
tulokseen.

3. Tätä unioitten jäsenistön kapinaa 
ei saa laskea päättymään epäjärjestyk
seen järjestyneen työväestön keskuu
dessa. Meidän tulee auttaa työläisiä 
pysymään yhdessä ja joukkojen kautta 
kontrolleerata unioita, siten auttaen 
työläisiä liittymään yhteen suureen 
unioon.

4. Tätä päämäärää silmällä pitäen 
Kommunistinen Työväenpuolue kan
nattaa ja toivoo tervetulleeksi kaikki 
suunnat, jotka pyrkivät vallankumouk
selliseen industrialistiseen unionismiin, 
ilmaantukoonpa sitä sitten missä jär
jestössä tahansa. Me keholtamme kaik
kia jäseniämme liittymään industrialis- 
tisiin unioihin. Niillä aloilla niissä työ- 
maakontrolli pakottaa heidän liitty
mään ammattiunioihin, heidän tulee 
liittyä myöskin industrialistiseen jär
jestöön, jos sellaista on olemassa. Niil
lä paikoilla missä ei ole industrialismia



SÄKENIÄ 52i

uniota, tulee meidän jäsentemme ryh
tyä toimenpiteisiin sellaisen järjestämi
seksi.

U I .

1. Työlle ja ainoastaan työlle on 
teollisuus vastuunalainen. Ilman työ
voimaa ei teollisuus voi toimia. Hetken 
tarve on se, että työväestö tunnustaa 
järjestymisen ja kasvatuksen välttä
mättömyyden. Tätä ei voida saavuttaa 
yrityksillä vaikuttaa johtajiin, kuten A. 
F. of L, liiton äskeinen konventsioni 
selvästi osottaa. Se voidaan tehdä ai
noastaan saamalla työläiset yhteen työ
maalla keskustelemaan teollisuuden tär
keistä puimista.

2. Maailman sodan luoman teolti- 
suuskriisin teollisuuden romahtaminen, 
vihollisuuksien lopettamisen seurauk
sena ja jako ja vaihtoprosessin keskey
tymisen vuoksi on työläisten keskuu
dessa vallalla voimakas tyytymättö
myys. Mutta he eivät voi löytää mi
tään keinoja tilanteen auttamiseksi. 
Heidän unionsa ovat kieltäytyneet ryh
tymästä toimenpiteisiin päivän kysy
myksien ratkaisemiseksi. Eikä ainoas
taan sitä, mutta ne jarruttavat kaik
kia joukXöjen yrityksiä löytää ratkai
sua. Sentähden on välttämätöntä löy
tää heti joku tapa, millä työläiset voi
vat toimia.

3. Me ehdotamme tehtäväksi jon
kunlaista työväenjärjestön suunnitel
maa, samansuuntaista shop-steward- ja 
työmaa komit eäJijkkeen kanssa. Nämä 
komiteat voivat toimia esteenä tai edis
täjinä unioille. Ne tulevat välttämättö* 
mästi kuvastamaan joukkojen mielialaa 
ja toiveita ja kasvattamaan työläisiä 
työmaalla valmistautumaan ottamaan 
haltuunsa teollisuutta.

Ehdotuksin.

Me suosittelemme seuraavia toimen
piteitä:

1. Että kaikki paikallisjärjestöt ja 
osastot valitsevat työväen järjestökomi- 
teoita, mitkä ovat muodostettu, mikäli 
mahdollista, työväenunloitten jäsenistä 
ja joitten tehtävänä tulee olemaan:

a) Panna alkuun tai kannattaa työ- 
maakomiteain perustamista kaikissa te

ollisuuksissa heidän piirissään, näitten 
komiteain yhdistämistä teollisuusneu 
vostoihin, piirineuvostolhin ja kaikkien 
teollisuuksien keskus neuvostoihin.

b) Agiteerata ja auttaa ammattiuni- 
oitten muodostamista teollisuuksittani 
yhteen suureen unioon.

c) Tuoda yhteen puoluetoiminnan 
keskuksissa-, paikallisjärjestöissä ja 
osastoissa —  edustajia tehtaista ja työ
pajoista keskustelemaan menettelyta
voista ja toimenpiteistä luokkataistelun 
käymisessä.

d) Agiteerata välittömästi työläisten 
keskuudessa työpaikoilla kommunismin 
periaatteita ja kasvattaa heitä huomaa
maan luokka-asemansa.

e) Löytää yhteinen perusta kaikkien 
olemassaolevien taloudellisten ja poliit
tisten järjestöjen yhdistämiseksi luok
kataistelun pohjalla.

f) Koota kaikki jäsenet jotka voivat 
toimia järjestäjinä tyydyttääksemme ky 
syntää sellaisista miehistä ja naisista 
jotka kykenevät järjestämään työläis- 
ryhmiä edellämainittuun tapaan.

g) Ohjata paikallisten puoluejärjes- 
töjen toimintaa auttaen työläisiä kai
kesta sydämestä heidän teollisissa tais
teluissaan ja käyttää näitä taisteluja ti
laisuuksina työläisten kasvattamiseen.

2. Että tämä konventsioni valitsee 
työväenjärjestöjen kansalliskomitean 
mikä tulee toimimaan yhteisesti ylem
pänä mainittujen paikallisen komitean 
kanssa. Lisäksi jätetään kansallisen 
komitean tehtäväksi koota kansallista 
tukea yleismaailmallista merkitystä o- 
maavtile lakoille sekä koettaa antaa 
näille lakoille poliittisen luonteen.

a) Sen tulee kerätä tietoja vallanku
mouksellisesta työväenliikkeestä eri o- 
sissa maata samoin kuin muistakin 
maista ja iehtitoimiston välityksellä so
sialistisille ja työväenlehdille levittää 
näitä tietoja kaikkiin osiin maata.

b) Sen tulee koota kansallisessa laa
juudessa kaikki toverit, jotka voivat 
toimia propagandan hajottajina ja jär
jestäjinä, jotka eivät osaa ainoastaan 
opettaa, mutta myöskin käytännöllises
ti auttaa panemaan käytäntöön vallan
kumouksellisen teollisuusunionismin ja 
kommunismin periaatteita.

□ c ID


