
■ TIE VAPAUTEEN

TYÖLÄISTEN TÄYTYY ITSE TAISTELLA VAPAUTENSA

E IENEEKÖ olemassa montakaan 
palkkatyöläistä nykyaikana, joka 
ei olisi tyytymätön olosuhteisiin. 
Tuskinpa kukaan suoranainen 

palkkatyöläinen, joka saa tuntea kapitalis
tisen riiston vaikutuksen sen räikeimmäs- 

sä muodossa ja  joka n.k. “ huonoina aikoi
na”  on joutunut olemaan työttömänä, ker
jäämään, näkemään nälkää, kärsimään 
kurjuutta, elämään almuilla j.n.e. väittäisi 
että nykyisissä olosuhteissa ei olisi mitään 
korjattavaa. Tuskinpa todellakaan enään 
sellaista voisi löytää palkkatyöläisten jou
kosta. Tuskinpa todellakaan niitä nykyi
siin oloihin tyytyväisiä työläisiä on kapita
listisessa yhteiskunnassa ollenkaan ole
massa, huolimatta siitä, että kapitalistien 
kontrolleeraamat sanomalehdet y.m. koet
tavat uskottaa ja  todistella sellaisiakin työ
läisiä vielä löytyvän. Nämä samat kapita- 
listilehdet ja  heidän kätyrinsä uskottavat 
myöskin että työ ja  pääoma voivat päästä 
sopusointuun ja  että joissakin paikoissa 
tällainen tilanne olisi jo saavutettu y.m.s. 
Tämä on kuitenkin niin paksua pötyä, että 
kukaan ajatteleva työläinen ei anna sille 
nykyään enään minkäänlaista arvoa. Ny
kyään aivan ilman liij ottelematta voidaan 
sanoa työläisten, etenkin tällaisena aikana 
mikä nytkin on vallitsevana, olevan tyyty- 
tymättömiä olosuhteisiin yleensä, napise
van palkan alennuksia, työpäivän jatka
misia y.m. kiristystoimenpiteitä vastaan. 
Yleensä ovat työläiset sitä mieltä, että jo
takin pitäisi tehdä, jotakin pitäisi toimia 
näiden epäkohtien poistamiseksi ja  häikäi
lemättömien sortotoimenpiteiden estämi
seksi.

Tällaisessa tilanteessa ja  tällaisten kysy
mysten ilmetessä työläiset aivan vaistomai
sesti tuntevat yhteenliittymisen tärkeyden. 
He tuntevat omien sekä toisten kokemuk
sien perusteella, että yksilöinä eivät he voi 
itseään puollustaa, vaan että he ovat pa
kotettuja nöyrästi alistumaan työnantajien 
määräämiin ehtoihin, ja  olemaan täydelli
sesti heidän vallanalaisuudessaan olevia a- 
listuvaisia, tahdottomia orjia. Tämä täl-

Kapitalistiluokka vaatii, että työläisten tulee olla 
kiitollisia herralleen joka näki hyväksi rosvota heidät päti puhtaiksi.
lainen asiantilanne pakottaa työläiset a jat
telemaan joukkopuoll ustustoimenp iteitä. 
Se herättää heissä järjestäymishalun ja  
saa heidät muodostamaan järjestöjä ja  
järjestyneinä puolustautumaan riistäjiään 
vastaan.

Että työläiset turvautuvat järjestettyyn 
voimaan ja  sen avulla pyrkivät puollusta- 
maan itseään, ei ole mikään nykypäiväinen 
ilmiö, vaan voidaan sanoa sen olevan yhtä 
vanhan kuin luokkaeriavaisuudetkin ovat 
yhteiskunnassa, täi kun ihmiset ovat ja 
kautuneet luokkiin —  köyhiin ja  rikkai
siin, riistäjiin ja  riistettäviin. Itsensä puo
lustamisen vaisto on työläiset pakoittanut 
kaikkina aikoina liittymään yhteen, tur
vanhan kuin luokkaeroavaisuudetkin ovat 
voimana tänäkin päivänä. Järjestäytym i
sen merkityksen ovat työläiset kaikkina ai
koina joutuneet olosuhteiden pakoittamina 
huomaamaan ja  niin täytyy se työläisten 
tulla vielä nytkin huomaamaan.

Nykyaikainen kapitalistiluokka on kui
tenkin varustautunut kaikella tavalla teh
däkseen tehottomaksi työläisten järjestö
jen vaikuttavaisuuden. Sen vaikutuksen 
voidaan sanoa olleen tekijänä siihen, että 
työläisten järjestäytyminen ei ole suurem
massa määrin kehittynyt ajan mukana. 
Työläisten järjestäytymismuoto voidaan 
sanoa olevan suurimmalta osalta vanhan
aikaista, mikä ei enään vastaa tarkoitus
taan tänä päivänä. Kapitalistit käsittäes-
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sään olevansa kokonaan kykenemättömiä 
vastustamaan työläisten järjestettyä voi
maa, jos se saa muodostua kehityksen mu
kaiseksi, ovat palkanneet kätyrinsä johta
maan työväestöä ja  estämään työväen jä r
jestöjen kehitystä heille vaarallisiksi.

Kapitalistien palkkaamat johtajat, n.k. 
suurmiehet, “ työväen ystävät,”  tekevät 
kaikkensa tänä päivänä estääkseen työ
väenjärjestöt kehittymästä vallankumouk
sellisiksi, t.s. nykyaikaista kehitystä vas
taaviksi. (On otettava huomioon että ny
kyistä kehitystä vastaavan työläisten jä r 
jestön täytyy olla vallankumouksellisen, tai 
sellaisen minkä pyrkimyksenä on kapitalis
min kukistaminen ja  työläisten kontrollee- 
raaman tuotantojärjestelmän rakentami
nen, siksi koska kapitalismi on tullut kyke
nemättömäksi tuotantoa harjoittamaan, 
tai tyydyttämään ihmiskunnan välttämät
tömiä tarpeita, joten sen kukistaminen on 
välttämätön tehtävä työläisille.)

Tämän taantumuksellisten kapitalistien 
kätyreinä toimivain johtajain vaikutuksen 
voidaan sanoa olevan suurimpana syynä 
siihen että työväenjärjestöt pysyvät merki
tyksettöminä, joten niiden avulla työväestö 
ei enään onnistu saamaan muuta kuin kat
keraa pettymystä osakseen. Näiden van
hoillisten ammattijärjestöjen julistamat la
kot melkein poikkeuksetta hävitään nyky
ään. Ne järjestöt ovat voimattomia estä
mään palkkojen alentamista, työpäiväin 
pitentämistä y. m. kapitalistien pyrkimyk
siä riiston tehostamiseksi. Näiden järjes
töjen voidaan sanoa olevan ainoastaan ni
mellisesti työväenjärjestöjä, mutta käytän
nöllisesti ei niistä ole työväestölle hyötyä, 
vaan sen sijaan ne ovat hyödyllisiä monessa 
suhteessa kapitalisteille. Ne jarruttavat 
työläisten kehitystä ja  estävät heidän itse
näistä toimintaansa luokkataistelussa. 
Niiden avulla saadaan työläiset petetyksi, 
uskottomalla, että te olette järjestyneitä 
ja  teillä on valta tehdä kaikki mitä ikänä 
työväen järjestetyn voiman avulla voidaan
kin tehdä. Kuitenkin kun tulee kysymys 
yhtenäisestä työläisten taistelusta näiden 
vanhoillisten järjestöjen avulla niin siitä ei 
tule koskaan mitään. Yhden ammattialan 
työläiset voivat kylläkin mennä yksimieli

sesti lakkoon, mutta jo toisenlaista työtä 
tekevät työläiset samassa teollisuudessa 
ovat estetyt siitä vissin määräajan kestä
vällä työsopimuksella ja  monilla muunlai
silla tempuilla. Sitten kuin yksi ammatti
ala on aikansa ollut lakkotilassa ja  työ
läiset hävinneinä palaavat takaisin työhön, 
antavat johtajat vasta toisen osan työläi
sistä ruveta yrittämään j.n.e. Tällaisella 
toiminnalla saadaan työväestö väsyneeksi 
ja  kyllästyneeksi, joten kuluu taas pitkän 
aikaa ennenkuin siinä ilmenee haluakaan 
ryhtyä uusiin taisteluyrityksiin.

On surkuteltava tosiasia, että niillä taan
tumuksellisilla ja  suorastaan työläisille va
hingollisilla järjestöillä on vielä varsin 
suuri kannatus työväestön keskuudessa. 
Enemmistö järjestyneistä työläisistä mail- 
massa kuuluu niihin ja  luottaa niissä kapi
talistien käskyläisinä toimiviin johtajiin. 
Työläiset luottavat näiden ovelain johta
jain lupauksiin, huolimatta siitä, että he 
ovat harvoin nähneet niiden toteutuvan. 
Työläiset odottavat ja  tässä odotuksessa 
kuluu aika vuodesta vuoteen, jolla ajalla 
tulisi työläisten yksimielisesti avustaa to
dellisten vallankumouksellisten tovereinsa 
jo parhaillaan käymää taistelua kapitalis
min kukistamiseksi.

Amerikassa esim. voidaan sanoa näillä 
taantumuksellisilla, kapitalistien renkeinä 
toimivain johtajain kontrolleeraamilla jä r
jestöillä olevan niin suuri vaikutus, että ne 
saattavat tämän maan työväen luokkatoi- 
minnan kerrassaan vähäpätöiseksi. Niin
kin taantumuksellisella järjestöllä kuten 
A. F. of L. liitto on, jonka juuri hiljan pi
detyssä konventsionissa hyljättiin johtavan 
masiinan toimesta kaikki vähemmänkin e- 
distysmielisyyttä osottavat ehdotukset, jot
ka esim. muiden maiden vanhoillisimmat- 
kin työväenjärjestöt ovat jo  vuosia sitten 
hyväksyneet, on vielä miljooniin nouseva 
jäsenmäärä. Vielä miljooniin nouseva 
palkkatyölaisjärjestö kuuluu järjestöön jo
ka viimeisessä konventsionissaan päätti ol
la tunnustamatta naisten tasa-arvoisuutta 
työväenjärjestöissä. Mikä päätti kieltaän- 
tyä olemasta minkäänlaisessa yhteistoimin
nassa muiden maiden palkkatyöläisten 
kanssa, missä häväistiin Venäjän vallanku-
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mousta ja  mustattiin sen puolesta taistellei- 

• ta mailman työläisiä; missä päätettiin liet
soa rotuvihaa työläisten keskuudessa; mis
sä päätettiin että työläisten on pyrittävä 
sovintoon työnantajain kanssa; missä va
littiin neljännenkymmenennen kerran jo 
monet kerrat kapitalistien häikäilemättö
mäksi kätyriksi todistettu Gompers presi
dentiksi j.n.e. Niin on vielä taantumuksen 
valta voimakas Amerikan palkkatyöväes
tön keskuudessa, että tällainenvoiollamah
dollista, mutta kaipa sekin osottaa, että 
kapitalistinen kehitys on korkein tässä 
maassa, joten sillä on etevimmät palveli
jatkin joiden ansioksi on luettava, että 
työläisten luokkatoiminta on voitu pitää 
niin vähän merkityksellisenä,

' Vallitseva n.k. “ huono aika”  mikä on 
yleinen kaikissa kapitalistisissa maissa, tu
lee kuitenkin olemaan pakoiltavana voi
mana työläisten itsenäiselle toiminnalle. Ne 
pettymykset mitä työläiset saavuttavat tä
nä päivänä yrittäessään taistella kapitalis
tien kiristystoimenpiteitä vastaan vanhoil
listen ammattiunioiden avulla pakoittavat 
työläiset ajattelemaan tehokkaampaa jä r
jestäytymismuotoa ja  tehokkaampaa tais- 
telutapaa. Työläiset, huomatessaan että 
vanhoilliset järjestöt eivät voi turvata hei
tä ensinkään, joutuvat väkistenkin tutki
maan missä on syy olemassa niiden voimat
tomuuteen j.n.e. Selvänä esimerkkinä täs
tä voidaan pitää sitäkin että A. F. of L. 
liiton jäsenmäärä oli viime vuoden ajalla 
lähes kahdella sadalla tuhannella alentu
nut. Tämä on tapahtunut ajalla jolloin ra
dikaalisten työväenjärjestöjen jäsenmäärä 
kohoaa, sillä juuri nyt pitäisi työläisten 
tuntea järjestymisen tarve ja  turvautua yh
teistoimintaan.

, Nykyinen tilanne opettaa työläisille pal
jon. Se opettaa heitä ajattelemaan ase
maansa ja  se opettaa heitä toimimaan te
hokkaimmalla tavalla asemansa paranta
miseksi. Taantumukselliset johtajat eivät 
voi enään pitää työläisiä rauhallisina. Näl
kä pakoittaa heidät kapinoimaan ja  johtaa

heidät toimimaan itsenäisesti, ilman johta
jia . (

Katkeran kokemuksen opetukset näyt
tävät sitten olevan kaikkein tehokkaimmat 
työläisille, sillä muuten eivät he voi tulla 
täysin tietoisiksi siitä, että heidän itsensä 
on toimittava omaksi hyväkseen, että hei
dän itsensä on itsensä vapautettava, sillä 
kukaan muu ei sitä tule tekemään eikä 
Voikkaan tehdä.

Amerikan palkkatyöläisillä on tilaisuus 
toimia itsenäisinä I. W. W. liitossa, sillä se 
on järjestö johon eivät voi päästä muut 
kuin palkkatyöläiset. Tämän järjestön 
pyrkimyksenä on kapitalismin täydellinen 
kukistaminen ja  se toimii tämän päämää
rän saavuttamiseksi kaikilla niillä keinoil
la mitkä milloinkin huomataan kaikkein te- 
hokkaimmiksi. Tämä järjestö tekee teho
kasta työtä sen eteen, että koko mailman 
palkkatyöläiset saataisiin järjestetyiksi yh
teen voimakkaaseen luokkataistelurinta- 
maan. Tämän järjestön edustaja on par
haillaan Moskovassa rakentamassa teollis
ta kansainvälistä, minkä perustava kong
ressi on parhaillaan koolla. Tämä järjes
tö on ruvennut saavuttamaan entistä suu
remmassa määrässä palkkatyöläisten kan
natuksen. Sadottain on viime viikkojen a- 
ja lla  liittynyt uusia jäseniä, mikä todistaa 
sitä että työläiset alkavat käsittämään sen 
merkityksen.

Kuitenkaan ei ole tämän järjestön kas
vaminen niin nopeaa kuin olisi toivottavaa, 
joten sentähden jokaisen järjestöön kuu
luvan jäsenen olisi toimittava tehokkaam
min. Tämän järjestön merkitys täytyy 
tehdä selväksi Amerikan palkkatyöläisille. 
Kaikenlaisten kapitalistien kätyrien kas
vattamat ennakkoluulot tätä järjestöä vas
taan täytyy saada poistetuksi työläisistä. 
Heille täytyy saada selväksi, ettei heidän 
tule luottaa johtajiin, “ työväen ystäviin”  
y.m.s. vaan ainoastaan omaan itseensä ja  
itse toimia järjestössään oman luokkansa 
vapauden, oman asiansa, omien etujensa 
puolesta. N. N.
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