
TIE VAPAUTEEN

TEOLLISUUKSIEN KONTROLLIIN

A PITALISTIN EN  tuotantojärjes
telmä on kykenemätön kauvem- 
min tyydyttämään nykyaikaisen 
yhteiskunnan tarpeita. Yksilöyrit- 

teliäisyyden aika on mennyt. Kilpaiu ei 
kiihota yksityisiä tuotanno nharj olttaj ia 
tuottamaan. Kapitalistit ovat yhdistyneet 
keskenään yhdeksi koko taloudellista elä
m ää yhteiskunnassa kontrolleeraavaksi ra- 
haryhmäksi.

Suuret yhdistyneet pääomat hallitsevat 
teollisuuksia. Ne pitävät tuotantolaitoksia 
käynnissä ainoastaan silloin kun se edel
lyttää suuria liikevoittoja.

Käsityökalujen aikakausi on mennyt. 
Jättiläiskoneet ovat ottaneet niiden paikan. 
Pieni ryhmä kapitalisteja omistaa nämä 
hyödylliset ja  tehokkaat koneet, sekä estää 
niitten käyttämisen koko ihmiskunnan hy
väksi. Tästä on seurauksena, että suurin 
osa ihmisistä joutuu kärsimään nälkää ja  
kurjuutta. Nämä teollisuuksien hallitsijat 
eivät kuitenkaan välitä siitä. He ovat kuu
re ja  valituksille, protesteille ja  poliitillisen 
hallituksen säädöksille, sillä he ovat kai
ken yläpuolella.

Nykyaikainen teollisuus on keskitettyä. 
Myllyt, kaivannot, liikennevälitys ja  tie- 
donantoyhteys toimivat järjestemällisesti 
yhteiskunnan palveluksessa. Ainoa näit
ten ihmiskunnan elämälle välttämättömien 
laitosten toiminnan häiritsijä on vissin ka- 
pitalistiiyhraän omistus ja  kontrolli niiden 
yli.

Kapitalistit eivät ole rakentaneet näitä 
laitoksia, vaan on sen tehnyt työväenluok
ka. Kapitalistit kuitenkin ovat keinotel
leet omistusoikeuden niiden yli ja  estävät 
niiden hyödyttämästä koko ihmiskuntaa ja  
käyttävät niitä ainoastaan tarkotuksella

kasata entistäänkin suurempia rikkauksia.
Suurten raharyhmäin edustajat, sellai

set kuten tuomari Gary y.m. ovat voimak
kaita ja  vaikutusvaltaisia juuri siksi että 
he edustavat voimakasta taloudellisesti 
hallitsevaa raha miesryhmää. Näitten mies
ten tekemille päätöksille ja  lausunnoille 
annetaan suuri huomio ja  niitä totellaan, 
sillä heillä on takanaan voima jonka avul
la he voiyat pakolttaa tottelevaisuuteen. 
He ovat kapitalistisen yhteiskunnan todel
lisen hallituksen edustajia.

On olemassa ainoastaan yksi mahti ka
pitalistisessa tuotantojärjestelmässä, jonka 
ei tarvitse taipua kapitalistisen mahdin ar
moille. Tämä on järjestynyt teollisuustyö- 
väestö. Työläisillä on valta ja  voima teol
lisuuksien yli, sillä he ainoastaan kykene
vät sen pitämään käynnissä. Työläiset voi
vat milloin hyvänsä poistaa kapitaismin ja  
vallata teollisuuksien ja  samalla koko yh
teiskuntaelämän kontrollin haltuunsa. A i
noa syy, etteivät he tee sitä tänä päivänä, 
vaan sen sijaan alistuvat halpamaiseen ja  
nöyryyttävään orjuuteen, sekä kärsivät 
nälkää ja  kurjuutta, on siinä, että he ovat 
tietämättömiä ja  tuskin nimeksikään te
hokkaalla tavalla jäi-j estyneitä.

Itsemme kasvattaminen luokkatietoisek- 
si ja  järjestyminen tehokkaimmalla taval
la, on siis meille tärkeää, sillä sen avulla 
kykenemme kohoamaan hallitusta ja  or
juutetusta luokasta vallitsevaksi luokaksi. 
Luokkatietoisina taistellen, käyttämällä 
kaikkia mahdollisia ja  mahdottomia keino
ja , kykenemme saavuttamaan teollisuuk
sien kontrollin, pitämään sen ja  käyttä- . 
mään teollisuuksia vaan työtätekevän luo
kan hyväksi.
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