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PALKKAJÄRJESTELMÄ ON HÄVITETTÄVÄ
Kirj. W obbly.

N SUURIN osa työväenluokastakin 
vielä siinä hurskaassa luulossa, et
tä nykyinen nurinkurinen järjes
telmä voidaan korjata paikkaile

malla. On paljon työläisiä jotka uskovat 
esim. että vissit epäkohdat nykyisessä yh
teiskunnassa johtuvat joittenkin yksilöiden 
pirullisuudesta, jotka kun saadaan masen
netuksi, tai että kun vaikutusvaltansa saa
daan rajotetuksi j.n.e., niin taasen on kaik
ki “ ali right,”  On suuri määrä työväen
luokan jäseniä, jotka ovat siinä luulossa, 
että kun työläiset voittavat vaikutusvaltaa 
poliitillisessa hallituksessa, saavat sinne 
valituksi om ia-“ hyviä miehiä," jotka sit
ten onnistuvat ajamaan läpi jonkun työ
läisiä hyödyttävän lain y.m.s., niin sitä 
taasen aletaan pärjäilemään pois tiehensä, 
eikä ole hätäpäiviä työläiselläkään tässä 
kapitalistisessa yhteiskunnassa. Ahneiden 
kapitalistien liljan “ roffille" nylkemiselle 
pistetään “ haka" eteen mahtavan valtion 
toimesta, jota “ kansa”  kontrolleeraa ja  
niin ei ole kenelläkään tilaisuutta rimpuil
la sen pitemmälle.

Vanhoillisissa ammattijärjestöissä taas 
johtajat neuvovat työläisiä, että kaikki se 
mihin tulee pyrkiä, on saavuttaa “ kunnol
linen päiväpalkka kunnollisesta työstä." 
He sanovat että kun palkka saadaan koro
tetuksi “ kohtuulliseen”  rajaan saakka, kun 
saadaan päivän pituus “ kohtuullisen”  pit
käksi, sekä työolot “ fiksattua”  työläisille 
kaikin puolin siedettäväksi ja  kun sitten 
tehdään työsopimus, vissiksi ajaksi, mikä 
en “ pyhä”  ja  seisoo varmasti kuin jumalan 
tuomio; niin työ ja  pääoma toimivat kuin 
veljet keskenään ja  mailma menee eteen
päin kaikessa rauhassa ja  sovussa ilman 
että tarvittaisiin mitään mullistavia teko
ja, verisiä vallankumouksia y.m.s. joita jot
kut hullut anarkistit, bolshevikit, I. W. W : 
Iäiset y.m.s. puolustavat ja  suunnittelevat 
ja  kiihottavat.

Niin, jospa nämä yhteiskunnalliset 
“ probleemit" olisivatkin näin helposti rat

kaistavissa; jospa työläisten olosuhteet voi
taisiinkin näin vaan korjata, jospa tästä 
nurinkurisesta kapitalistisesta tuotantojär
jestelmästä tulisikin vielä kunnollinen ka
pine näin paikkailemalla, niin turhaahan 
tässä olisi touhuilla sen vallankumouksen 
valmisteluissa. Turhaahan tässä olisi hen
kensä kaupalla puuhata kapitalismin ku- ' 
kistamiseksi. Kuitenkin se kamala todel
lisuus osottaa tällaiset ihanat haaveilut ai
van lapselliseksi hommaksi.

K okem us on parhain opettaja.
Aivan koura an tuntuvien kokeilujen

kautta monissa eri maissa on tullut todis
tetuksi että ne työväen “ hyvät miehet”  jot
ka valitaan porvarilliseen hallitukseen, ei
vät saa yhtään mitään aikaan työväen hy
väksi siellä. Eivät sittenkään vaikka he 
aivan tosissaan yrittäisivätkin. Tähän on 
osottautunut olevan aivan yksinkertaisena 
syynä se, että kapitalistit, jotka omistavat 
tuotantolaitokset ja  hallitsevat taloudelli
sesti, kontrolleeraavat myöskin täydelli
sesti poliitillisen hallituksen ja  pitävät 
nöyränä käskyläisenään poliitikot, vaan 
vaikka siellä ohjaksissa olisi minkälaiset 
“ iisakat.”  Kapitalistit sanovat vaan, että 
jos ette meitä tottele, niin myöskään ette 
virassa pysy vaikka kansa valitseisi teidät 
kymmenen kertaa sinne. Mihinkäs siitä sit
ten menee? Jo s vetoaa kansaan ja  vaatii 
sitä protesteeraamaan, niin se ei merkitse 
yhtään mitään. Jo s ryhdyt kiihottamaan 
kapinaan olet vaarallinen rikollinen, joka 
poistetaan tieltä ja  siinä on koko lorun 
loppu.

Taas jos yritetään vanhoillisten johta- 
jain neuvon mukaan pyrkiä työn ja  pää
oman “ sopusointuun”  on se yhtä hullun
kurista touhua kuin jos ryövärin ja  ryövä
tyn välillä yritettäisiin saada yhteisym
märrystä. Siitä ei tule koskaan mitään, sil
lä ryöväri (kapitalistiluokka) ottaa aina 
kaiken sen mitä se vaan voi saada ja  ryö-
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välty (työväenluokka) ei voi muuta kuin 
antaa, jos ei se kykene oikeen pirusti vas
taan tappelemaan. On siis aivan mahdo
tonta sovitella tällaisessa tapauksessa, sil
lä minkäänlainen sopimus ei ole niin py
hä ettei sitä jomman kumman puolelta ri
kottaisi silloin kun siihen vaan', tilaisuus 
sattuu.

Ei taistelua riistäjäin ja  riistetyiden vä- 
lill, voida lopettaa, ennenkuin koko riisto- 
järjestelm ä hävitetään. Se on aivan ku
moamaton tosiasia.

"Paha ei paikaten parane”
sanotaan sanassa ja  kyllä se näkyy pitä
vän kutinsa tässäkin kapitalistisen järjes
telmän paikkaushommassa.

Me muistelemme kuinka esim. Ameri
kassa mailmansodan alkaessa alkoivat työ
läisten palkat kohota vallan huimaavasti. 
Ne ehkä joissakin tapauksissa kohosivat 
ylitse siitä ammattiunioiden vaatimasta 
“ kunnollisen”  palkan määrästä. Mutta 
kun elintarpeiden hinnat nousivat vieläkin 
enemmän niin eihän se palkankorotus mis
sään tuntunut. Siis siitä korotetusta pal
kasta ei ollut mitään muuta iloa työläisil
le kuin että sai suuremman luvun dollarei
ta käyttää käsissään. Nyt taas kun elin- 
tarpeita ruvetaan alentamaan, oli palkat 
laskettu jo  edeltä käsin ja  paljon tuntu
vammin kuin mitä elintarpeet ovat vielä
kään laskeneet. ■ *

Työnantajain kanssa tehdyt työsopimuk
set, joitten pitäisi turvata työläisille vissin
laiset työsuhteet määrätyksi ajaksi, eivät 
“ kauntanneet”  yhtään mitään. Palkat las
kettiin, päivät pidennettiin j.n.e. heti kun 
kapitalistit pääsivät “ puolille,”  tai kun he 
työläisiä eivät enaan niin kipeästi tarvin
neet.

Kun kapitalistit huomasivat, että tuo
tannon harjoittaminen ei tuota suuria lii
kevoittoja, niin eivät he välittäneet pitää 
tuotantolaitoksia käynnissä, vaikka olisi 
minkälaisilla säädöksillä ja  anomuksilla 
pyydetty ja  vaadittu. He näet harjoittavat 
tätä tuotantoa vaan sikäli kun siitä on heil
le. “ tulevaa”  ja  välittävät viis siitä mitä 
ihmiset tarvitsevat.

Kun tällä tavalla on asiat, niin ei mer
kitse tämän järjestelmän paikkaushommat 
niin mitään. E i kauntaa palkankorotukset 
y. m. pikkuparannukset, ei äänestykset, ei 
osuustoiminnat, ei mitkään tämän nurin
kurisen järjestelmän tukemisyritykset, sil
lä kapitalismi, joka hallitsee taloudellises
ti, voi nämät kaikki kontrolleerata niin, et
tä  työläiset eivät niistä tule hyötymään. 
Kapitalistinen järjestelm ä on nyt kykene
mätön tyydyttämään ihmisten välttämättö
miä elinvaatimuksia, joten ei ole muuta 
keinoa kuin että se :

1 T äytyy kukistaa.
E i voi löytää muuta tietä vaikka kuinka 

hakisi. Palkka“ systeemiä”  ei voida rat
kaista koskaan tyydyttävästi. Kapitalis
tien riistoa ei voida kontrolleerata säädök
sillä, “ ankarilla”  laeilla y.m.s. Kapitalis
te ja  ei saada pitämään käynnissä teolli
suuksia jos he eivät itse halua. Kapitalis
min kanssa ei voida kilpailla osuustoimin
nalla, sillä se on jo kehittynyt liijan  voi
makkaaksi. Kapitalismia ei voida paeta 
ryhtymällä “ itsenäiseksi" pikkutuottajak
si. Siis vaikka mihin käännyttäisi ja  mitä 
yritettäisiin, tekee kapitalismi suunnitel
mat mitättömiksi. Me olemme siis heidän 
vallassaan ja  täydellisesti hallittavan aan. 
Se kapitalismi hallitsee meitä siksi, että se 
on anastanut haltuunsa kaikki ne tarpeet 
sekä ne välineet joilla niitä tarpeita tuote
taan joita ilman me emme voi elää. Se 
antaa meidän tehdä työtä niillä omistamil
laan välineillä ja  antaa meille pienin osan 
siitä mitä työmme tuottaa, että voimme 
pysyä hengissä, suurimman osan työmme 
tuloksista se kasaa itselleen liikevoittona. 
Se kuitenkaan ei voi itse kuluttaa kaikkea 
tätä tällä tavoin kasaantunutta tavaraa ei
kä voi sitä myydä meille työläisille takai
sin kun meillä ei ole millä ostaa, silloin 
se panee tuotantolaitokset seisomaan ja  
katkaisee meiltä kokonaan elämän mah
dollisuuden.

Mikäpäs tässä sitten tulee neuvoksi. 
E lää pitäisi mutta kapitalismi estää kaiken 
mahdollisuuden siihen. E i se suostu sovit
telemaan. Ei se osota “ inhimillisyyttä.”  Ei
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vaikka kuinka nöyränä ja  tottelevaisena 
olisi. Nälkä ahdistaa —  varastoissa olisi 
ruokaa, mutta ne kuuluvat kapitalismille. 
Tuotantolaitokset, jotka itse olemme ra
kentaneet, seisovat joutilaana. Niillä voisi 
tuottaa elintarpeita, mutta tuotantolaitok
set kuuluvat kapitalismille. Kuinka se on 
saanut ne? Ostanut rahalla. Miten se on 
sitä saanut? Riistämällä yliarvoa meidän 
työstä. Mitä maks’ jos ottaisi koko roskan 
työläisten haltuun ja  sysäisi kapitalismin 
syrjään! Mutta sehän se olisikin jo  val
lankumousta se! Asiat nyt kuitenkin kai- 
kitenkin niin ohrasesti ovat, että muuten 
tästä pulmasta ei suoriuduta. ,Kun ei ka
pitalistisesta yhteiskunnasta tullut kapi
netta paikkailemalla, niin se täytyy hävit
tää ja  perustaa tilalle työläisten kontrol- 
leeraama tuotantojärjestelmä.

t

Järjestäytym inen on välttäm ätön.
N yt saattaa nousta monessa epäilyksiä, 

että kuinkahan se tämä teollisuuksien val- 
taushomma o ikeen vetelee. Kapitalismi on 
sentään niin voimakas ettei sitä niin vaan 
kukisteta. Sillä on käytettävänään valtioi
den sotajoukot ja  mahdollisimman tehoisat

KUM M ASSA M AASSA ON TODELLISET 
SY YLLISET

Kap italistil ehtien viimeinen raskauttava 
syytös bolshevikeja vastaan on se, että ne 
ovat syypäitä Venäjällä vallitsevaan nä
länhätään. Ne kuitenkin visusti unhoitta
vat selittää kuka on syypää monessa muus
sa maassa katovuoteen ja  nälänhätään. 
Amerikassa on yli kuusi miljoonaa työtön
tä työläistä. Satatuhatta ilmoitetaan tähän 
mennessä sairastuneen nälästä johtuvaan 
kulkutautiin ja  5000 jo kuolieenkin. Y h 
dysvaltain kaupungit ovat täynnä kerjalai-

murhakoneet. Sillä on valta ja  se voi pal
kata lukemattomat joukot kaikenlaisia ka- 
tyreitä valtaansa tukemaan. Tämä kaikki 
on silkkaa totuutta. Siitä ei päästä mihin
kään. Kapitalismia ei kukisteta suurilla 
sanoilla. Ei kovimmillakaan uhkauksilla 
vaan siinä tarvitaan tehokasta toimintaa. 
Täytyy toimia sen kukistamiseksi siellä 
missä sen voima lepää, nim. tuotannossa. 
Työläisten täytyy järjestyä siellä heti siinä 
mielessä että vallataan voimapatterit pois 
kapitalismilta. Työläisten täytyy tulla kä
sittämään, että vasta sitten ovat kaikki kei
not luvallisia kapitalismin kukistamiseksi, 
kun meillä on järjestetty luokkatietoinen 
joukko niitä käyttämässä —  kun meillä on 
voima kapitalistien voimaa vastaan. 
Ensimäinen tehtävä työläisillä, toimiessaan 
vapautensa puolesta, on siis järjestyä, mut
ta järjestyä  heti siinä mielessä, että ta
pellaan siksi kun kapitalismi on kukistet
tu. Järjestyneenä todelliseen luokka jär- 
j  estoomme —  I. W. W :hen —  me voimme 
tämän suuren tehtävän suorittaa, huoli
matta siitä, kuinka kykenemättömiä olem
me yksilöinä kapitalismia vastaan tappele
maan.

siä. Poliisiasemilla on aina tuhansia yö
sijan etsijöitä. Miehiä, naisia ja  lapsia voi
daan tavata kokoilemassa takapihoilta mä
dänneitä ruuan jätteitä polttavan nälkänsä 
sammuttamiseksi. Kukahan se on syyllinen 
tähän? Ovatko bolshevikit syyllisiä tässä
kin maassa vallitsevaan nälänhätään?

Venäjällä on nälänhätä siksi että siel
lä on tullut katovuosi, mutta Amerikassa 
on nälänhätä siksi että varastot ovat ylen 
täynnä ruokatarpeita. V enäjällä on nälkä 
siksi että siellä ei ole ruokavarastoja, mut
ta Amerikassa on nälänhätä siksi, että tääl
lä on liijan paljon ruokavaroja. Kumman 
maan vallitseva luokka on siis suurempi 
syyllinen?
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