
TIE VAPAUTEEN

ON PYRITTÄVÄ TEOLLISUUK SIEN KONTROLLIIN
c sa c n  IK Ä Ä N SÄ  seuraavalle ja  nykyistä 
Esfcpl yhteiskunnallista tilannetta jo  jos- 
| Sp  • sain määrin tuntevalle työläiselle 

tuntuu usein aivan mahdottomalta 
selittää kysym yksiä: kuinka kapitalistiluok- 
ka voi enaän ollenkaan säilyttää valta-ase
mansa. Kuinka se voi pitää kontrollin tuo
tantolaitoksiin nähden, vaikka se etenkin 
korkealle kehittyneissä teollisuusmaissa on 
kokonaan erossa tuotannosta loiseläjäluok- 
kana ja  kaikki koko tuatntotoiminta on 
palkkalaisten käsissä. Kuinka ollenkaan on 
mahdollista, että kymmeniin miljooniin nou
sevat työläisjoukot, jotka tänä päivänä ovat 
työttöminä, kerjäävät ja  kuolevat kurjuu
teen kaikissa kapitalistisissa maissa, siitä 
huolimatta vaikka ruokaa on tavattoman 
suuret m äärät mätänemässä varastoissa, 
voivat pysyä rauhallisina, eivätkä toimi juu
ri mitään yhtenäisesti itsensä puolustami
seksi. Kuinka on mahdollista että ammatti- 
unioihin järjestyneet palkkatyöläiset pysy
vät taantumuksellisina ja  alistuvat palkko
jen alennuksiin, työpäiväin pidennyksiin 
y.m. kapitalistien kiristystoimenpiteisiin.

Tämä kaikki tuntuu monta kertaa todel- 
lkain aivan mahdottomalta käsittää, se tun
tuu aivan epäjohdonmukaiselta ja  luonnot
tomalta, mutta kun tutkii syitä siihen niin 
voi päästä sellaiseen tulokseen, että nykyai
kaisella järjestyneellä kapitalistiluokalla on 
niin voimakas ja  tehokas kätyrilauma, sa
nomalehdistö ynnä monet muut välineet et
tä ne voivat pitää suurimman osan työväes
töstä tietämättöminä ja  siten täydellisesti 
hallittavanaan siitä huolimatta vaikka hei
dän olosuhteensa olisivat kuinka huonot. 
Kapitalistiluokan uskollisina palvelijoina 
toimivat kaikki hallitusvirkailijat, sen käy
tettävissä on kaikki laitokset, sen vallan tu
kijoina toimivat kirkot, koulut, tuhannet 
suuret päivälehdet ja  julkaisut, sen ryöstö- 
etujen puolesta kirjoittavat mailman par
haat k irja ilijat miljoonia kirjateoksia, tu
hannet lahjotut työväenjohtajät ja  kätyrit 
tekevät voitavansa ettei sen haroittama häi

käilemätön riisto voisi synnyttää kapinalli
suutta työväestössä, näin ollen ei ole ihme 
joskin niin suurta osaa työväenluokasta voi
daankin vielä jatkuvasti pettää ja  pitää or
juudessa. Kun työläisille on lapsesta saakka 
kasvatettu orjan usko, opetettu tottelemaan 
ja  .noudattamaan riistäjäinsä määräyksiä ja  
kun koko elämänsä aikana heille kaikilla 
keinoilla uskotetaan sitä, että nykyinen yh
teiskuntajärjestelmä on parhain mitä ihmis
kunta voi saavuttaa, niin täytyy todellakin 
ollakin raskauttavat syyt olemassa, mitkä 
saisivat työläiset toisin ajattelemaan. Täy
tyy todellakin kehittyä äärimäisen kurjaksi 
työläisten olosuhteet ennenkuin voi toivoa, 
että he ryhtyisivät tutkimaan itse todellisia 
syitä sihen ja  suunnittelemaan tehokkaita 
pelastuskeinoja.

T a a n t u m u k s e l l i s e t  j ä r j e s t ö t  p a h i m p i a  v a s 

t u k s i a ,  t y ö l ä i s t e n  k e h i t y k s e l l e

Jospa tätä työläisten pettämistä harjoi
tettaisiin ainoastaan julkisesti kapitalistien 
palveluksessa olevain laitosten, sanomaleh
tien, opettajain, toimitsijain j.n.e. taholta, 
niin työläisille olisi paljon helpompi välttää 
sitä. Jos kapitalistiluokan etujen suojelija
na esiintyisivätkin ainoastaan työväenluo
kan viholliset niin tuskinpa se pysyisi e- 
nään päivääkään kontrolliasemassa, sillä o- 
lisihan yksinkertaisin asia mailmassa työ
läisten saada ’ keskuudessaan yhteisymmär
rys, ja  järjestyä joukkona taisteluun yhteis
tä vihollista vastaan.

Näin ei kuitenkaan ole asiat. Kapitalisti- 
luokka on kyllin ovela käyttämään kaikki 
keinonsa valtansa tukemiseksi. Se palkkaa 
kätyreikseen työläisten johtohenkilöt, jos 
suinkin vain sillä on siihen tilaisuus, ja  ti
laisuus sillä on niin kauvan kun kulta ei ole 
menettänyt arvoaan kaikissa sellaisissa työ
väenjärjestöissä, joissa jäsenistö ei itse pidä 
tarkkaa huolta asioistaan, vaan uskoo niiden 
hoitamisen johtajilleen ja  “ luotetuille” hen
kilöille. Näillä työväen johtomiehillä on 
monta kertaa suuremmat mahdollisuudet ai
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na onnistua paremmin työläisten pettämi
sessä kuin sellaisilla kapitalistien palveli
joilla jotka julkisesti esiintyvät. Tällaisia 
kapitalistiluokan palvelijoita voidaan sanoa 
olevan järjestään kaikkien ammattiunioi- 
den johtajien Amerikassakin. Joko he sit
ten toimivat halpamaisessa tehtävässään tie
toisina, tai tietämättöminä, mutta he kuiten
kin tukevat voimakkaasti kapitalistien val
taa siten, etteivät pyri toimimaan siihen 
suuntaan, että työläiset järjestyisivät sen 
mukaan kuin nykyaikainen kehitys vaatisi, 
eivätkä kehoita työläisiä käyttämään sellai
sia menettelytapoja jotka ovat tehokkaita. 
Nämät tällaiset "työväen”  toimitsijat — 
johtajat, voivat joskus esiintyä hyvin ra- 
dikaalisinakin ja  olla taistelevinaan kapita
listien häikäilemättömiä kiristystoimenpi- 
teitä vastaan, mutta kuitenkin on kokemus 
jo  niin lukemattomat kerrat osottanut työ
väestölle, että sellainen järjestäytymismuoto 
ja  sellaiset menettelytavat joita he edusta
vat ja  kehottavat työläisten käyttämään jä r 
jestynyttä kapitalistiluokkaa vastaan ei tuo
ta työläisille muuta kuin katkeraa petty
mystä ja  sehän juuri on kapitalistiluokalle 
suurin palvelus. Sehän on juuri tehokkain
ta toimintaa heidän valtansa tukemiseksi.

Ammattiunioiden johtajat uskottavat työ
läisille, että kuin samanlaisilla järjestöillä 
ovat isämmekin ja  isoisämmekin kyenneet 
taistelemaan itselleen parempia olosuhteita 
itselleen, niin se todistaa että ne järjestöt 
ovat tehokkaita. Kun sitten ammattiunioi- 
hin kuuluvat työläiset olosuhteiden pakotta
mina joutuvat lakkoutumaan —  jota johta
ja t  aina viimeiseen saakka koettavat estää 
—  ja  kun he häviävät lakkonsa koska heidän 
vastustajanaan on nykyaikainen kapita- 
listiluokka, joka on tehokkaalla tavalla jä r 
jestynyt ja  sen takia on monin kerroin voi
makkaampi etujaan puoltamaan, kuin oli 
se kapitalistiluokka joka muodostui keske
nään kilpailevista tuotannon harjoittajista 
useita kymmeniä vuosia taaksepäin, jolloin- 
ka ammattiuniotkin olivat tarkotustaan vas
taavia, niin johtajat, työläisten petturit, ei
vät yritäkkään selittää työläisille häviön 
todellisia syitä. He sen sijaan puhuvat tä
hän tapaan että: "aika ei ollut sopiva lak-

koutumiselle tällä kertaa.”  “ Meidän tulee 
koettaa nyt sovitella työnantajain kanssa. 
Meidän tulee nyt taipua tuohon ja  tähän 
työnantajain vaatimukseen ja  koettaa säilyt
tää mahtava järjestömme jossa on itiin ja  
niin monta miljoonaa jäsentä ja  suuret lak- 
kokassat. Sitten kun tulee taas sopiva aika 
Iakkoutumiselle, niin me voimme yrittää uu
delleen”  j.n.e.

Tällä tavoin saadaan työläiset rauhote- 
tuiksi, saadaan heidät odottamaan, kärsi
mään ja  alistumaan kerta toisensa jälkeen 
ja  kapitalistit saavat riistää mielin mää
rin. Työläisten petturit siis palvelivat ka
pitalismia, että se voisi edelleenkin säilyt
tää valta-asemansa.

Nämä samat taantumukselliset johtajat 
—  kavalat työläisten pettäjät, pitävät myös 
huolen siitä, että agitatsionia vallankumouk
sellisen unionismin hyväksi ei voida heidän 
johtamaipsa järjestöjen sisällä harjoittaa. 
Heillä on monenlaisia keinoja joiden avulla 
he kykenevät sen estämään. Heillä on va
paat kädet toimia aina omaksi edukseen sil
lä jäsenistö on välinpitämätön asiainsa seu
raamisessa, siksi kun ei sitä koskaan sii
hen kehoiteta, vaan päinvastoin koetetaan 
kaikin keinoin estää siitä. Johtajia tukee 
järjestöjen säännöt, heillä on hallussaan ja  
käytettävänään kaikki järjestöjen agitatsio- 
nivälineet, sanomalehdet y.m.s. Ja  sitten 
kapitalistit kyllä ovat kemaita auttamaan 
jontajia järjestön puhdistamisessa rationaa
lisista aineksista. Johtajille vastenmielinen 
jäsen voidaan saada pois järjestöstä monilla 
eri keinoilla. Hänet voidaan mustata pata- 
luhaksi ja  kiihotetaan jäsenistö hänet erot
tamaan, taikka ei hänelle anneta työtä n.k. 
union työpaikoissa, vaikka hän onkin umon 
jäsen. Selitetään: "et ole kykenevä siihen 
työhön, miehiä on liijan paljon nyt sillä 
alalla”  j.n.e. Näin siis karkotetaan järjes
töistä johtajille epämieluisat ainekset ja  
tehdään tuo "sisältäpäin agiteeraaminen”  
mahdottomaksi ammattiunioissa»

V a l l a n k u m o u k s e l l i s t e n  t y ö l ä i s t e n  t u l e e  j ä r 

j e s t y ä  I .  W .  W  : h e n

Monet katkerat kokemukset, joita ne työ
läiset jotka ovat järjestyneet I. W. W. liit
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toon ja  toimivat siinä, ovat elämänsä tais
teluissa kokeneet, on opettaneet heille sen 
tosiasian, että nykyaikaista järjestynyttä 
kapitalistiluokkaa vastaan ei voida taistella 
samanlaisilla järjestöillä ja  samanlaisilla 
menettelytavoilla kuin yksityisiä pikkuka- 
pitalisteja vastaan ennen voitiin taistella ja  
kiristää heiltä pikkuparannuksia, vaan että 
työläisten täytyy järjestyä samalla tavalla 
kuin kapitalistitkin ovat järjestyneet —  
teollisuuksittani ja  kansainvälisesti —  yh
teen järjestöön. He myöskin ovat kokeneet 
sen, että heidän on mahdotonta toimia val
lankumouksellisen unionismin hyväksi van
hoillisten järjestöjen sisällä, niihin kuulu
malla ja  sen takia he ovat liittyneet jä r je s
töön, jonka he kontrolleeraavat itse täydel
lisesti, jossa heillä on vapaat kädet toimia 
ja  jonka sääntöjä ja  menettelytapoja he voi
vat itse muuttaa sen mukaisiksi kuin kehi
tys kulloinkin vaatii.

Tämän järjestön avulla voivat vallanku
moukselliset palkkatyöläiset harjoittaa voi
makasta agitatsionia suurten työläisjoukko
jen herättämiseksi, paljon voimakkaammin 
kuin koskaan olisi tilaisuus sitä tehdä van
hoillisten järjestöjen sisällä. Tämä järjestö 
järjestää työläiset tehokkaalla tavalla, ei 
ainoastaan tarkoituksella taistella välillisiä

parannuksia, vaan tarkotuksella anastaa 
kerta kaikkiaan koko teollisuuksien kont
rolli pois kapitalistiluokan käsistä ja  eikä 
ainoastaan anastaa kontrollivalta, mutta 
järjestyä  tuottamaan tehokkaalla tavalla 
koko ihmiskunnalle välttämättömiä elintar
peita, vallankumouksen aikana ja  jälkeen.

Kaikkien vallankumouksellisten työläisten 
paikka on siis tässä järjestössä, silloin jos 
he todella tahtovat menestyksellisesti toimia 
omaksi hyväkseen. Jos he haluavat toimia 
yhdessä kansainvälisesti järjestyneen mail- 
man vallankumouksellisen työväestön kans
sa, niin heidän tulee yhtyä I. W. W. liittoon. 
Jos te palkkatyöläistoverit haluatte todella 
lopettaa kärsimyksenne heti, jos te haluatte 
välttyä enemmiltä pettymyksiltä ja  haluatte 
elää todellista ihmiselämää vapaana ja  on
nellisena ja  haluatte nauttia kaikesta siitä 
mitä meidän työläisten hyödyllinen työ voi 
tuottaa, niin järjestykää I. W. W. liittoon 
viipymättä ja  yhtykää tehokkaaseen taiste
luun meidän yhteisen vihollisemme kapita
lismin kukistamiseksi. Yhtykää jo  tänään, 
jos suinkin se on mahdollista teille, sillä 
viivytteleminen tuottaa vahinkoa ainoastaan 
meille työläisille itsellemme ja  jatkaa kapi
talistisen rosvojärjestelmän elinaikaa.

KANSAINVÄLINEN TILANNE
1 3 ^ 1  E VALLANKUMOUKSELLISTEN tyo- 

Iäisten jo useasti toistama väite, että ‘ mailman kapitalismi kaivaa omaa hautaan- 
1 sa ja että se nopeasti kulkee perikatoansa 

kohti, siksi, koska sille käy kokonaan mahdotto
maksi yhteiskunnalle välttämättömän tuotannon käynnissä pitäminen, osottautuu totuuden mukaisek
si jos tutkimme tämänpäiväistä taloudellista tilan
netta kaikissa kapitalistisissa maissa.

Kun yleensä olemme tietoisia siitä, että kapita- 
listiluokka harjoittaa yhteiskunnalle välttämätöntä tuotantoa ja jakoa vaan tarkoituksella kasata itsel
leen liikevoittoja, niin käsitämme myöskin että ka
pitalistit eivät halua pitää tuotantoa käynnissä sil
loin jos se ei tuota heille voittoa, eivätkä hulua jakaa hallussaan olevia tuotteita tarvitseville, jos

nämät tarvitsevat eivät voi maksaa niistä kapitalistien vaatimaa hintaa.
Nyt me tiedämme, että mailmansota saattoi kan

sat kaikissa kapitalistisissa maissa sellaiseen tilan
teeseen, että ne tänä päivänä ovat melkein osto- 
kyvyttömiä. Kaikenlaisten ihmiselämälle välttämät
tömien tarpeiden tarvitsevia on nyt mailmassa e- nemmän kuin koskaan ennen, mutta suurin osa 
näistä tarvitsijoista on ryöstetty niin puti puhtaak
si, että heillä ei ole millä ostaa.

Tämä on aiheuttanut yleisen teollisuus s ei sauk 
sen kaikissa kapitalistisissa maissa, mikä on juuri 
tällä hetkellä vallitsemassa ja jonka seurauksesta 
kymmeniä miljoonia työläisiä on työttömänä.

Kapitalistien taholta on koetettu uskottaa, että 
tilanne olisi nopeasti korjaantumassa ja että työt
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