
TIE VAPAUTEEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
i

1)  Mistä johtuu yleinen työttömyys?
2) Miksi luokkataistelun käyminen on 

välttämätöntä työläisille?
3) Miksi työläisten tulee järjestyä tuo

tannossa ?
4) Miksi ainoastaan suoranaisella palk

katyöläisellä nykyisessä yhteiskunnassa voi 
olla suurin syy vallankumouksen suorituk
seen tai kapitalismin kukistamiseen?

5) Miksi on välttämätöntä työläisille 
hoitaa ja  valvoa itse omat luokkataistelua 
koskevat asiansa?

* * *

1 )  Kapitalistisessa yhteiskunnassa työt
tömyys johtuu siitä, että on olemassa lii
katuotantoa. On muistettava, että kapita
listit eivät harjoita tuotantoa tarkotuksella 
tyydyttää ihmiskunnan tarpeitaj vaan ai
noastaan liikevoiton himossa. Näin ollen 
siis kun tuotannon harjoittaminen ei voi 
taata heille suuria voittoja, t.s. kun he ei
vät voi löytää tuotteilleen maksukykyisiä 
ostajia —  markkinoita —  panevat he tuo
tantolaitokset seisomaan välittämättä en
sinkään siitä vaikka ihmiset kuinka kipe
ästi tarvitseisivat. Kapitalistisen tuotanto
järjestelmän ristiriitaisuus aiheuttaa työt
tömyyden. Kapitalistien pyrkimyksenä on 
kehittää työläisten riistämistä aina tehok
kaammaksi kuten lisäämällä työnopeutta, 
teettämällä pitkiä työpäiviä ja  maksamal
la mahdollisimman pientä palkkaa. Tästä 
on seurauksena että aina vähemmän tar
vitaan työläisiä tuotannon palveluksessa, 
joten siis osa saa olla jatkuvasti työttömä
nä. Työttömyyden kasvaessa on luonnolli
sena seurauksena, että työläisten ostokyky 
tulee huonommaksi ja  näin ollen taloudelli
nen ahdinkotila yhteiskunnassa pahenee 
jatkuvasti. Kapitalistiluokka tulee kyke
nemättömäksi harjoittamaan tuotantoa ja  
tyydyttämään ihmiskunnan tarpeita, joten 
sen täytyy kukistua.

2) Edellä olevassa on jo selostettu, että 
kapitalistit harjoittavat tuotantoa ainoas

taan voitonhimossa. Kapitalistinen tuotan
tojärjestelmä perustuu siis yliarvon riistol
le. Yliarvo on se osa mikä jätetään työ
läiselle maksamatta siitä kokonaissummas
ta minkä hänen työnsä tuottaa. Kapita
listit riistävät tämän osuuden itselleen sil
lä perusteella, että he omistavat tuotanto
laitokset. Kapitalistit ovat siis riistäjiä ja  
työläiset riistettäviä. Tämähän on selvä 
asia. '

Kapitalisteilla on pyrkimyksenä riistää 
työläisiä aina tehokkaammin kuten jokai
nen työläinen omasta kokemuksestaan tie
tää. He pyrkivät aina vaan suurenta
maan tätä lisäarvo-osuuttaan josta on seu
rauksena että työväenluokka joutuu aina 
kurjempaan asemaan jos työläiset eivät 
ryhdy puolustamaan itseään. Kapitalismin 
kehittyessä kykenemättömäksi tuotantoa 
jatkamaan, kuten edellä osotettiin, joutuu 
suurin osa työväenluokasta työttömäksi, 
mikä merkitsee heille suorastaan nälkä
kuolemaa. Näin ollen käy välttämättö
mäksi kapitalismin hävittäminen luokka
taistelun kautta. Työläisillä täytyy olla oi
keus elämään, mutta sen oikeuden he voi
vat saavuttaa ainoastaan taistelun kautta, 
valtaam alla tuotantolaitokset haltuunsa.

3) Työläisille on välttämätöntä järjes- 
työ tuotannossa, koska heidän riistämisen- 
säkin tapahtuu siellä ja  koska on todistet
tavissa että kontrollin saavuttaminen tuo
tantolaitosten yli merkitsee täydellistä 
kontrollia koko yhteiskunnassa.

Nykyaikaisessa tuotannossa ovat työläi
set järjestyneet tarkotuksella ylläpitää ja  
jatkaa mahdollisimman tehokkaalla taval
la tuotantotoimitusta. Heidän työskente
lynsä on keskitettyä ja  järjestelm ällistä, 
josta johtuu, että saadaan niin hyviä tu
loksia. Työläiset ovat kuitenkin lyöneet 
laimin järjestyä tuotannossa itsensä puo- 
lustamistarkoituksella, joten heidän kehi
tetyn ja  tehokkaan työnsä tulokset hyödyt
tävät ainoastaan riistäjiä ja  saattavat työ-
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väenluokan entistäänkin kurjempaan ase
maan. Työläisten järjestäminen tuotan
nossa on välttämätöntä jos aijotaan valla
ta tuotantolaitokset työläisten käsiin, ku
kistaa kapitalismi ja  ryhtyä harjoittamaan 
tuotantoa ainoastaan työväenluokan hy
väksi.

4) Suoranaisilla palkkatyöläisillä on 
suurin syy olla vallankumouksellisia ja  
pyrkiä kapitalismin kukistamiseen, koska 
juuri he muodostavat sen luokan, jota riis
tetään. Palkkatyöläisellä, joka ei mitään 
muuta omista kuin työvoimansa, ei ole mi
tään menetettävää vallankumouksessa, 
mutta sangen paljon voitettavaa. Kaikilla 
muilla yhteiskuntaryhmillä on aina jo ta
kin nykyisessä yhteiskunnassa —  etuisuuk
sia, omaisuutta y.m. mikä on omiaan ai
heuttamaan, että niillä ei ole halua palkka- 
järjestem än hävittämiseen.

Suoranainen palkkatyöläinen nykyises
sä yhteiskunnassa ei voi olla muu kuin val
lankumouksellinen jos hän tulee tietoiseksi 
yhteiskunnallisesta asemastaan ja  siitä mi
tä vallankumous —  kapitalismin kukista
minen ja  työläisten valtaan pääseminen 
hänelle merkitsee.

5) Työläisille on välttämätöntä valvoa 
itse oman järjestönsä asiat ja  seurata ja  
toimia itse aina mukana oman luokkansa 
taistelussa jo senkin tähden koska on to
distettu asia, että “ kepillä toinen toisen 
asioita a jaa .”

Työläisille on välttämätöntä toimia it
senäisinä ja  hoitaa omat asiansa, siksi että 
tehtävä on niin tärkeä, että sen suoritusta 
ei voi toisen huoleksi luovuttaa. Edellä to
distettiin, että ainoastaan suoranaisilla 
palkkatyöläisillä on suurin syy vallanku
moukseen, joten meidän tulee se myöskin 
itse suorittaa. Me emme voi luottaa pal
jonkaan kaikenlaisista aineksista koottui
hin “ vallankumouksellisiin”  ryhmiin, vaik
kakin voimme toimia yhdessä vissin tar- 
kotusperän saavuttamiseksi. Me myöskään 
emme voi luottaa yksilöihin, suuriin joh
tajiin, silla ne, huolimatta siitä kuinka ku
mouksellisia ne ovat, voidaan lahjoa vi
hollistemme puolelle. Meille siis on välttä
mätöntä valvoa omaa vapaustaisteluamme 
koskevat kysymykset itse kaikessa. Vasta 
siten voimme olla varmat siitä, että taiste
lumme kautta saavutamme sen päämää
rän mihin pyrimme.

YKSI SUURI UNIO

Amerikan rautatiekapitalistien saama 
neljänsadan miljoonan dollarin suurennet
tu voitto-osuus senjHikeen kuin rautatie
läisten palkat alennettiin viime heinäkuus
sa, on vaan osotus siitä, että kapitalisteilla 
on valta käsissään sen takia koska he ovat 
järjestyneitä. Järjestönsä avulla he kont- 
rolleeraavat tuotantolaitokset ja  riistävät 
heikosti järjestynyttä, puolustuskyvytöntä 
työväestöä aivan mielin määrin.

Samoin ovat asiat muissakin teollisuuk
sissa. Kapitalistiluokka omistaa ne ja  ky
kenee säilyttämään täydellisen kontrollin 
niiden yli, kykenee määräämään mitä po- 
liirillisen hallituksen on milloinkin toimit
tava, siksi että kapitalistiluokka on järjes

tynyt taloudellisesti “ yhteen suureen jä r
jestöön.”  Kapitalistiluokka ei muodostu 
enään yksityisistä keskenään kilpailevista 
tuotannon harjottajista, vaan yhdistyneis
tä suurista rahamiesyhdistymistä —  trus
teista.

Tätä mahtia vastaan taistellakseen täy
tyy myöskin työläisten järjestyä, ei pieniin 
ryhmiin —  ammattijärjestöihin, vaan teol- 
lisuusunioihin. Näitten teollisuusunioiden 
yhteinen liitto muodostaa sitten työläisten 
"yhden suuren järjestön.”  Tällainen työ
läisten järjestäytymismuoto on nykyään 
tarkotustaan vastaava. Tämänlainen jä r
jestö on I. W. W. liitto.
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