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TYÖMAAKONTROLU JA TYÖLÄISTEN KONTROLLI

B O VUOSIA sitten ovat johtajat pu
huneet työmaitten kontrollista jo 
ka osittain on nimellisesti ollut 
käytännössäkin joillakin työaloilla, 

kuitenkin tällä fraasilla on työläisiä talu
tettu vuosikymmeniä sitä kuilua kohden 
jossa tänä päivänä itsemme löydämme. 
Miljoonia työläisiä työttömäin armeijassa, 
miljoonia työläisiä nälkäkuoleman partaal
la tehtaitten ja  työpalkkain porteilla odot
tamassa koska herrat työpalkkain omista
ja t armollisesti avaavat portit ja  laskevat 
meidät sisään raatamaan kurjalla nälkä- 
palkalla ja  tuottamaan lisää miljoonia riis
täjille.

Se työmaakontrolli jota kraftiunioitten 
johtajat kannattavat ja  jonka hyväksi toi
mivat tarkoittaa työmaakontrollin pitämis
tä niiden käsissä jotka meitä riistävät, t.s. 
niiden käsissä jotka meidät ovat sulkeneet 
ukopuolelle työpaikoista. Kraftiunioitten 
päämäärä on saavuttaa lupa tehdä työtä 
jonkun määrätyn ajan vissistä maksusta 
joka ei saa ylentyä eikä alentua sillä mää
rätyllä ajalla . (Esim. voin mainita New 
Yorkin laivasi Itäin tekijäin palkoista jossa 
työnantajat tarjosivat $ 1.2 5  tunnilta mut
ta union johtajat sanoivat ei sen mitenkään 
sopivan sillä kontrahti määrää yhden dol
larin tunnilta ja  miehiä saadaan kylliksi 
dollarilla tunti). Mutta ulossuluista eikä 
työläisten mustaamisesta kontrahdissa ei 
mainita mitään, joten työpaikkain omista
jat voivat menetellä miten hyväkseen nä
kevät epälojaalisiin työläisiin nähden, työ
läisiin, joissa on kapinan henki ja  viha tä
tä kidutusjärjestelmää vastaan. Vanhoil
listen unioiden taholta usein otetaan selvää 
näistä henkilöistä ja  potkitaan ulos unios- 
1a joka juuri auttaa kapitalisteja siinä teh
tävässä joka heillä on tärkeä pysyttääk- 
seen kapinalliset työläiset erillään niistä 
työläisistä jotka vielä eivät ole jaksaneet 
käsittää minkä tähden kärsivät nälkää ja  
kurjuutta, ja  mitä tulisi tehdä näitten epä
kohtien poistamiseksi.

1. W . W  :n pääm äärä.
Me I. W. W :läiset emme pyri saamaan 

lupakirjaa tai tunnustusta työmaakontrol- 
liin kapitalisteilta. Me tiedämme ja  käsi
tämme että työläiset ovat kaiken valmista
neet, työläiset ovat kaikki tehtaat ja  työ
palkat ylös kohottaneet ja  kaiken tuotta
vat, joten käsitämme että nämä laitokset 
kaikki kuuluvat meille työläisille, me emme 
vaadi enempää eikä vähempää kuin kaik
ki tehtaat ja  työpaikat työläisten käsiin ja  
heidän määrättäväksi.

Meillä ei ole tarkotus muodostaa työ- 
maatrustia. Me edelleen seisomme samalla 
pohjalla kuin ennenkin joka tarkottaa k a
pitalism in kukistam ista ja  työväenluokan 
vapauttam ista.

Me käsitämme että työmaakontrolli ai
noastaan tarkottaa hetkellistä parannusta 
työläisille mahdollisesti hiukan parempia 
olosuhteita, lyhempää työpäivää, parem
paa palkkaa j.n.e., joka sekin voi ainoas
taan olla mahdollista silloin kuin kapita
listeilla on hyvät tilaisuudet tehdä suuria 
liikevoittoja joten he siis armosta antavat 
työläisillekin hiukan enemmän lahjana. 
Mutta niin pian kuin suurten liikevoittojen 
saanti loppuu tai huononee niin silloin su
letaan työpaikat, silloin olemme taas ka
dulla nälkäisinä ja  alastomina. Mitä vai
kuttaa meidän työmaakontrolli silloin kuin 
ei meillä työmaata olekkaan. Mitä vaikut
tavat työsopimukset silloin kuin meitä ei 
tarvita. Siis suoranaisesti meidän on toi
mittava siten että saamme työpaikat o- 
miin käsiimme, jolloin tuotamme ja  teem
me työtä itsemme sekä koko ihmiskunnan 
hyödyksi eikä liike voitto il i jäin hyödyksi. 
Silloin me vasta taistelemme todellisen 
työmaakontrollin puolesta, sillä meillä on 
päämääränä väli ottaa työpaikat työtä te
kevän luokan käsiin, heidän m äärättäväk
si ja  poistaa loiseläjät.

Miten saada työpaikat työläisten kasiin 
ja määrättäväksi?
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TIE VAPAUTEEN
Työpalkkain väli ottaminen työläisten 

käsiin sekä saattaa ne meidän itsemme 
määrättäväksi, on helposti suoritettava 
tehtävä jos työläiset tahtovat pitää omas
ta asiastaan huolta tositarktouksella sekä 
käyvät käsiksi taisteluun yhteisvoimin, 
jyrkkinä ja  päättäväisinä. Venäjän tove
rit ovat näyttäneet meille että se vaatii pit
källistä, jyrkkää ja  päättäväistä taistelua 
‘ennenkuin voidaan kukistaa kapitalistinen 
m äärää m is- ja  kontrollivalta. Että täytyy 
työläisten joka miehen ja  naisen (joka 
mies kuin sotamies) olla mukana ja  tehdä 
ja  täyttää velvollisuutensa tässä taistelus
sa. Me I, W. W :läiset olemme vuosia se
lostaneet työläisille, että työläisten täytyy 
järjestyä  teollisuuksissa, että työläisten 
täytyy käsittää heidän oma tärkeä ase
mansa ja  voimansa tuotannossa, ja  että 
työläisten täytyy itse toimia oman asiansa 
eteen saavuttaakseen päämääränsä —  va
pautensa. Tänä päivänä kapitalistiluokka 
käyttää diktatuuriaan joka paikassa yli 
mailman, missä vaan kapitalistiluokalla 
on määräämisvalta. Kapitalistit suunnitte- 
levat miten he voivat ylläpitää diktatuu
rian i, he ovat järjestyneet hyvästi. He o- 
vat järjestyneet teollisuuksittani, sekä kan
sainvälisesti. Heillä on edustajansa jokai
sessa tehtaassa ja  työpaikassa, joten he 
juuri siksi kykenevät pitämään hallussaan 
teollisuuksia, tai kontrollivaltaansa mail- 
massa.

Meidän työläisten on myöskin seuratta
va heidän esimerkkiään saadaksemme oh
jakset) käsiimme. Meidän on saatava e- 
dustajiamme jokaiseen tehtaaseen ja  työ
paikkaan. Meidän on valittava komiteat 
eri työpaikoissa. Meidän on suunnitelta
va näitten komiteain kautta kuinka ja  mi- 
.ten parhaiten saamme nämä työpaikat ka
siimme. Me emme halua kompromiseerata 
kapitalistein kanssa sillä meillä ei ole tar- 
kotus että pyytäm ällä saada näitä tuotan
tolaitoksia käsiimme, mutta me suorastaan 
otamme ne. Meidän komiteain ja  edusta
jain  on otettava selvä kuinka suuri osa työ
läisistä kullakin työmaalla on tyytymättö
miä ja  kapinallisia vallitseviin olosuhtei
siin, Yhteisymmärrystä ja  yhteistoimintaa 
<on saatava aikaan ennen kaikkea vallan

kumouksellisten työläisten keskuudessa 
huolimatta siitä mihin järjestöön kukin 
henkilö sattuu kuulumaan. Jo s hänellä tai 
heillä kerta kaikkiaan on päämääränä ka
pitalismin kukistaminen ja  toimiminen 
luokkansa hyväksi. Kukaan vallanku
mouksellista järjestöä tunteva ja  tutki
nut työläinen ei voi kieltää sitä tosiasiaa, 
että eikö I. W- W. olisi nykypäiväisen ke
hittyneen ja  kansainvälisesti järjestyneen 
kapitalismin jyrkin ja  tehokkain vastusta
ja  periaatteellisesti, sekä menettely- ja  
käytäntötavoissa. Kun yhteisymmärrystä 
saamme aikaan työläisten keskuudessa ja  
periaatteemme työläisille tulee selväksi, 
niin silloin ei enään suuntariidat y.m. tule 
olemaan vallankumouksen tiellä. Silloin 
pakostakin työläiset tulevat näkemään, et
tä tarkoituksemme on saada meille itselle, 
s.t.s. koko työväenluokalle kaiken sen joka 
meille kuuluu. Kaiken sen mitä me tuo
tamme. Me pyrimme määräämään että: 
“ Joka ei työtä tee, ei hänen syömänkään 
pidä.*’ Työttömyys lisääntyy päivä päiväl
tä, palkkoja alennetaan kaikissa teolli
suuksissa joka yhä varmistuttaa meitä et
tä kapitalistinen teollisuuksien kontrolli- 
valta johtaa perikatoon.

V allankum ous on välttäm ätön.
Kapitalistiluokka tulee kykenemättö

mäksi jatkam aan tuotantoa, s.o. tuot
tamaan tarpeita ihmiskunnalle. Se tu
lee kykenemättömäksi siksi että tuo
tanto ei voi taata sille suurta voittoa, 
mikä on ainoa kiihotin kapitalistien tuo
tantolaitoksien käynnissä pitämiselle. K a
pitalistit eivät teetä töitä jos tuotteille ei 
ole menekkiä —  markkinoita —  sehän on 
selvä asia. M arkkinat taas tulevat sitä 
huonommiksi kuta köyhemmäksi suurin 
osa ihmisistä tulee, kuta yleisemmäksi tu
lee työttömyys kaikissa maissa sillä työt
tömät työläiset eivät voi ostaa tuotteita 
kun ei ole millä ostaa. Tässä on sellainen 
ristiriita jota kapitalismi on kykenemätön 
selvittämään. Kuta täydellisemmäksi ke
hittyy kapitalismi, kuta tehokkaammaksi 
tulee työläisten riistäminen, sitä pahem
maksi kehittyy taloudellinen tilanne yh-
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teiskunnaasa. Mitään muuta pelastuskei- 
noa ei ole olemassa, kuin että työläiset ot
tavat teollisuuslaitokset haltuunsa ja  ryh
tyvät käyttämään niitä koko yhteiskunnan 
hyväksi.

I. W. W. järjestää työläisiä tätä tarkoi
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tusta varten. I. W. W. on nykyajan kehi
tystä vastaavin työläisten järjestömuoto 
johonka järjestym ällä ja  jossa toimimalla 
työläiset voivat saavuttaa teollisuuksien 
kontrollin ja  m ääräysvallan käsiinsä.

J. J.

NÄMÄ K A IK K I KUULUVAT MEILLE, TYÖLÄISTOVERIT!
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