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T y ö v ä e s t ö  p o l i t i i k a s s a

N.k. “työläisten politiikka” on pienoispolitiikkaa 
kapitalistisen suurpolitiikan putteissa, jota kapita
listinen politiikka säännöstelee mielensä mukaisesti. 
Kapitalistinen suurpolitiikka suvaitsee “työväen 
politiikkaa” ainoastaan pienois määrässä, jolloinka 
se ei ole vaarallista kapitalistisille eduille. Talou
dellisesti hallitseva kapitalismi pitää huolen siitä, 
että “työväen politiikka” ei pääse kehittymään suu
reksi, eikä myöskään liian vallankumoukselliseksi.

Porvari valtio n politiikka on vakiintunut niin laa
jakantoiseksi ja voimakkaaksi, että työläisille on 
aivan turhaa yrittää voittaa porvareita poliittisen 
toiminnan alalla — politiikassa — silloin jos ei hei
dän taloudellinen voimansa, tehokkaan teollisen jär
jestäytymisen kautta, sitä edellytä. Ei työläiset 
voisi saada minkäänlaisia muutoksia taloudelliseen 
asemaansa vaikkapa “työläisten politikoit sijat” pää- 
sisivätkin hallitukseen, jos ei työläisillä ole niin voi

makasta taloudellista järjestöä, jonka avulla he 
kykenevät horjuttamaan kapitalistilnokan talou
dellista kontrollia.

Jos otaksuisimme, että Yhdysvalloissa kansan 
enemmistö valitseisi esim. sosialistisen presidentin 
ja enemmistön kongressin ja senaatin jäsenistä, 
niin tuotantojärjestelmä ja  työläisten taloudellinen 
asema ei tulisi muuttumaan yhtään, jos ei työ
läisillä ole niin voimakasta taloudellista järjestöä, 
jonka avulla he voisivat ajaa muutokset lävitse.

On varma tosiasia, että taloudellisesti järjesty
nyt ja hallitseva kapitalistiluokka, ei tule luo
vuttamaan tuotantolaitoksia minkäänlaisen ja  ni
misen poliittisen hallituksen käsiin, ennenkuin se 
voidaan pakoittaa se tekemään taloudellisella voi
malla. Työläiset voivat suorittaa tämän tehtävän 
ainoastaan järjestymällä teollisuuksittain yhteen 
suureen järjestöön ja taistellen siinä ja sen avulla 
yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.

KRONSDAT, DEUSSELDROF JA CHICAGO
K i r j .  W m .  L i n d

HÄMÄ kolme paikkaa, Kronsdat, Deusseldrof 
and Chicago, ovat tulleet kuuluisiksi viime
aikaisten tapahtumain takia, työväenluo
kan vallankumouksellisen liikkeen histo

riassa. Ne on tulleet kuuluisaksi, siksi että näissä 
paikoissa on teollisuustyö väestö, joko itse tai edus
tajiensa kautta alleviivannut kantansa poliitillisten 
kommunistien vallankumousliikkeeseen nähden, ju
listamalla ei olevansa politikoitsijain vallankumous- 
liikkeen takana, siksi koska käynnissä oleva polii- 
tillis-kommunistinen valIankumousliike*ei ole teolli- 
suusköyhälistön vallankumousliikettä, vaan on se 
takapajuisissa maissa olevan pikkuporvariston ja 
talonpoikain kumousliikettä, joiden täytyy ennem
min tai myöhemmin kompromiseerata kansainväli
sesti yhdistyneen pääoman kanssa poliitillisen hal
lituskoneistonsa kautta, jonka satulassa tänä päi
vänä istuu mailman politikoitsijat ja he antavat 
määräyksiä lakeijoilleen, jotka toimivat eri maissa, 
Moskovassa sijaitsevan pääkoneiston käskyläisinä.

Tällä poliittis-kommunistisella liikkeellä, yhteis
kuntataloudelliselta pohjalta katsottuna, ei ole mi
tään varsinaista päämäärää, vaan joutuu se kulke
maan sinne minne yhteiskuntataloudellinen liike 
sen kuljettaa, nim. tuotantokoneiston koneellistut- 
tamiseen, joka on kapitalismin historiallinen teh
tävä — siis se kulkee teollisuuskapitalismiin, joka

ei ole mitään uutta orjuutta teollisuustyöväestölle 
ja jota vastaan työväestö joutuu taistelemaan.

M i t ä  o n  t e o l l i s u u s k a p i t a l i s m i?  Se on pääomaa 
maa-alueissa, jotka sisältää raaka-aineita; teolli
suuslaitokset koneistoineen; rahaa raaka-aineiden, 
sekä työvoiman ostamista varten.

Tämä on pääoman ilmeisin muoto, jonka omistaa 
yksilöt ja siitä syntyy sana “yksityisomistus.” Tä
tä yksityisomistusta vastaan on syntynyt liike, jota 
kutsutaan: Mailman Teollisuustyöläisten teollinen 
järjestö, ja sen tarkoituksena on hävittää yksitys- 
omistusoikeus palkkajärjestelmineen, sekä sen ti
lalle luoda teollinen kansanvalta sitä mukaa kuin 
kapitalismi on suorittanut historiallisen tehtävänsä.

Nämät ainekset, jotka ovat lausuneet sanansa 
poliittis-kommunistisesta vallankumousliikkeestä, o- 
vat mailman teollisuustyöväestöä. He ovat lausu
neet sanansa, että eivät tule yhtymään poliitikoit- 
sijain vallankumoukseen, joka merkitsee samaa 
kuin vetää suora viiva näiden kahden eri ainek
sen välille, joka tulee olemaan suoranainen taistelu- 
linja, jossa työ ja pääoma mittelevät olemassa
olostaan.

Tämän poliittisen masiinan taholta on heitetty 
jo taistelun kinnas teollisuuksittain järjestyneelle 
työväestölle. Heidän sotahuutonsa on, “hävittä
käämme heidän järjestönsä.” Miksi? Siksi koska
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teollisuusty öväestö tietoisena yhteiskuntataloudelli
sesta liikkeestä ei alistu potiitikoitsijäin petkutet
tavaksi. Tästä ovat poliitikoitsijat suuttuneet ja 
nyt huutavat kuin sudet karvat pystyssä. Heidän 
tarkoituksenaan on hävittää teollisuustyöväestön 
järjestöt yleismailmallisesti samalla tavalla, kuin 
he tekivät Kronsdatin teollisuustyöläisten liikkeen 
kanssa.

Kronsdat

Pietarin edustalla oleva linnoitus ja Venäjän 
Itämeren laivaston asema, jo sellaisenaan todistaa 
sitä, että se on teollisuustyöväestön keskuspaikka, 
jossa tietoinen vallankumouksellinen työväestö on 
keskittynyt. Miksi tietoinen vallankumouksellinen 
teollisuustyöväestö on keskittynyt Kronsdattiinl 
Siksi, että jo tsaarin aikana valittiin linnotus- 
väestöön, tykistöön ja laivastoon teollisuu styöläi- 
siä, koska laivasto, sekä linnoitustykistö tarvitsi 
teknillisesti tietoista väestöä, jota voi olla ainoas
taan teollisuustyöväesto. Sitä vastoin jalka- ja 
ratsuväkeen valittiin maalais väestöä. Tätä valinta
tapaa käytetään kaikissa maissa, josta johtuukin, 
että laivasto, linnotus ja tykkiväki on kaikissa 
maissa vallankumouksenisinta ja tietoisinta aines
ta sotilaiden keskuudessa.

(Karl Radek sanoo “Russian Press Review’ssa” 
näistä Kronsdatin kapinallisista m.m. seuraavaa: “Se on siitä syystä, että Kronsdatin kapinalliset 
merimiehet ovat näytelleet niin suurta osaa 1905 ja 1917 vallankumouksissa, koska he ovat korkeal
la teknillisellä kehitystasolla ja ovat vapautta ra
kastavia.” )

Kommunistisen vallankumouksen jälkeen ovat tie
tysti merisotilaat, sekä linnotusväki pitäneet ase
mansa, sillä muutoksella vaan, että tsaarin upsee
rit on poistettu ja  punaupseerit pantu tilalle lai
vaston uudelleen järjestämisen aikana.

Kukaan ei voi väittää etteikö Kronsdatin lin
noitus, sekä laivastoväki olisi ollut tietoista val
lankumouksellista teollisuustyöväestöä, joka on ollut 
valmis uhraamaan elämänsä todellisen työväenluo
kan vapautumisliikkeen eteen, silloin kuin oli vii
meinen kapina Kronsdatissa, kommunistisen halli
tuksen aikana ja joka kapina kukistettin punaisen 
armeijan toimesta Trotskin johdolla. Kapinan ku
kistuttua tuhansia sotilaita Kronsdatin linnoituk
sesta pakeni jäätä myöten Suomen puolelle ja  tu
hansia tapettiin kunlaruiskuilla. Suomeen paenneet 
sotilaat pantiin tekemään ilmaiseksi työtä Suomen 
kapitalisteille, siksi että he olivat työläisiä ja pyr
kivät käsitteidensä perusteella olemaan uskollisia 
todellisille työläisten vallankumousperi aatteille. 
Suomessa ei heitä ruokittu ilmaiseksi tuskin päi
vääkään, kuten tehtiin Wrangelin y.m. vastavallan
kumouksellisten kenraalien joukoille ententen toi
mesta. Tämäkin seikka todistaa sitä, että Kron
sdatin sotilaat eivät olleet kommunistista hallitusta

vastassa mailman kapitalismin puolesta, vaikka 
kommunistit pyrkivät heitä mailman köyhälistön 
edessä siitä syyttämään. He kapinoivat teollisuus- 
köyhälistön puolesta, tarkoituksella säilyttää Ve
näjän teollisuuslaitosten johdon teollisuustyöläisten 
käsissä, jonka johdon politikoitsijat olivat heiltä 
riistäneet. Venäjän työläinen ei enään tee työtä 
tehtaissa pyssy vierellään, vaan on hän sen me
nettänyt ja nyt on aseet punaisen armeijan kä
sissä, joka palvelee kommunistista hallitusta ja on 
uskollinen sille saadakseen täyteläisen vatsan. Siitä 
on muodostunut Venäjän köyhälistölle todellinen 
diktatuuri, jonka painon alla Venäjän työläiset 
nykyään voivat enään puhua vaan suhisemalla. 
Onni vaan ettei tämän nimenä ole teollisuustyö
läisten diktatuuri, sillä sitä nimeä ei vielä ole 
tahrittu mailman palkkatyöläisten verellä.

Kronsdatin kapinan johdosta ei ole paljon pu
huttu kommunistien taholta. Minun tietääkseni ei 
ole annettu minkäänlaista virallista raporttia sen 
syistä, vaan epävirallisesti selitettiin sen olleen 
ententen aikaansaama rytäkkä. Kuitenkin, kuten 
edellä on mainittu, sen todellisena syynä näyttää 
olleen juuri tuon Venäjän teollisuustyöväestön tie- 
toisimman joukon pyrkimykset, säilyttääkseen tuo
tantolaitosten johdon teollisuustyöläisten käsissä. 
Heidän pyrkimyksensä kukistuivat vielä tällä ker
taa, mutta ehkä vielä joskus Kronsdatin kanuu
natkin soivat teollisuustyöläisten voitoksi. Se ta
pahtuu silloin kuin mailman teollisuustyöläiset ovat 
teollisuuksittani järjestyneitä ja ovat kykeneviä 
valtaamaan tuotantolaitokset käsiinsä.

Deusseldrof
tuli tunnetuksi hiljakkoin pidetyn syndikalistien 
kongressin takia, johonka kongressiin ottivat osaa 
eri maiden syndikalistijärjestöjen edustajat ja jos
sa I. W. W:n edustajakin oli läsnä.

Kongressiin kokoontuneet edustajat lausuivat a- 
jatuksensa, että Moskovan P. A. K. ei ole mailman 
palkkatyöläisten järjestö, koska se el ole alkupe- 
räisestikään ollut vapaa poliitillisten johtajaln 
kynsistä, vaan se on ainoastaan poliitikoitsijain 
punoma ansa, johonka he koettavat pyydystää ta
loudellisesti järjestyneet työläiset, saadakseen siten 
tukea poliitilliselle masiinalleen, eli K. K:lleen.

Saksan, sekä muiden maiden teollisuustyöläiset, 
opittuaan oman maansa verisistä läksyistä, kä
sittävät, että poliitikoitsijat eivät aja takaa muu
ta kuin omia poliitillisia etujaan, jotka ovat va
hingollisia todelliselle teollisuusköyhäliston vallan
kumousliikkeelle, josta tuoreempana esimerkkinä 
on tänä päivänä Venäjän vallankumousliike, liik
keen jouduttua poliittisten johtajien kynsiin ja 
jotka ovat väkivaltaisesti Venäjältä hävittäneet 
proletaarin diktatuurin nimessä tietoisen ja val
lankumouksellisen teollisuustyöväestön vallanku
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mousliikkeen, teurastamana tai vangituttamalla 
teollisuustyöläisiä, jotka ovat pyrkineet sotimaan 
kommunistista liikettä vastaan, joka liike ei todelli
suudessa ole muuta kuin Venäjän pikkuporvarien 
nousta suurkapitalismiin, ilmetköön se tänä päi
vänä sitten osuustoiminnallisen liikkeen nimessä, 
tai jonain muuna.

Näillä perusteilla pääasiallisesti ei taloudelli
sesti järjestyneet teollisuuksien palkkatyöläiset voi 
hyväksyä Moskovan poliittista masiinaa omakseen, 
sillä yhteiskunta-aines joka on sen liikkeen takana 
on mailman kapitalistisen järjestelmän puristuksen 
alla olevan pikkuporvariston sekä harhaan johde
tun köyhälistön liikettä.

C h ic a g o

itse ei ole tullut vielä erittäin kuuluisaksi vallan
kumouksellisten teollisuustyöläisten toiminnasta 
mailman vallankumouksellisessa liikkeessä, vaan 
siitä, että siellä sijaitsee mailman vallankumouk
sellisten teollisuustyöläisten järjestön päämaja, ja 
joka liike on määrätty hajuitettavaksi siksi, että 
tämän liikkeen jäsenet, vallankumoukselliset teolli
suustyöni set, eivät alistu kommunistien johdetta
vaksi, vaan pyrkivät pitämään vallan omissa kä
sissään järjestössään ja kapitalismin kukistuttua 
teollisuuslaitoksissa, jotka laitokset todellisuudessa 
kuuluvat teollisuustyölaisille, siksi että niiden ole
massaolo on työväenluokan työn tulos, jonka joh
dosta mailman teollisuustyöläiset pyrkivät saavutta
maan heille kuuluvan oikeuden yhteiskunnallisten 
tuotanto- ja  jakdlaitosten yli olemassaolevan jär
jestönsä kautta, jossa järjestössä he eivät millään 
hinnalla tule luovuttamaan johtoa muille kuin ai
noastaan teollisuustyölaisille, ja jonka järjestön a- 
vulla he kokoovat teolliset voimansa, jolla voimalla 
he tulevat hävittämään kapitalistisen järjestelmän 
poliittisine kommunisteineen, jotka ovat teollisuus- 
pääoman edelläkävijöitä Venäjän aroilla.

Näin ollen Deusseldrofin eli Saksan syndikalis- 
tit, sekä heihin liittyneet muiden maiden syndica- 
listit ovat kieltäytyneet yhtymästä kommunisteihin 
samojen syiden perusteella kuin I. W. W :n jä
senet ja näin ollen kieltäytyvät tahraamasta kä
siään tapettujen työläistovereittensa veressä, 
vaan päinvastoin he tulevat taistelemaan rin
nan Venäjän teollisuusköyhälistön kanssa, heidän pyrkiessä vapautumaan kommunistien orjuut
tavasta ikeestä, josta orjuuttavasta asemasta he 
eivät ole voineet julistaa mailmalle tilanteestaan, 
kommunistien ankaran sensuurin johdosta.

Me mailman teollisuustyöläiset järjestyneinä I. 
W. W:hen sekä Europassa syndicalistijärjestöihin, 
tulemme ojentamaan veljen kätemme Venäjän teol- 
lisuustyöläisille ja  lähestymme heitä (ainoastaan) 
sen mukaan, kuin me kykenemme järjestämään 
teolliset voimat mailman teollisuustyöväestön va
pauttamiseksi kapitalistien sekä poliittisten kom
munistien palkkaorj uudesta.

Teollisuuspalkkatyö Iäisten, ja niiden välillä jot
ka pitävät työläisiä palkkaorj uudessa ei voi olla 
rauhaa, vaan taistelun täytyy jatkua, kunnes 
työläiset ottavat maan, tuotanto- ja jakolaitokset 
omiin käsiinsä ja johtavat itse teollisuuksia koko ihmiskunnan hyväksi.

Mailman teollisuuskäy hälistä: Meidän täytyy
heittää katseemme pois poliittiselta taivaalta, sekä 
kylmentää tunteemme ja kylmän harkinnan pe
rusteella tutkia missä me olemme. Mikä on poliit
tinen kommunismi ja kuinka kaukana me itse 
olemme edistyneet kansainvälisessä liikkeessä.

Kun tarkastamme, niin havaitsemme, että po
liittinen kommunistinen liike onkin vain nousevan 
suur kapitalismin liikettä joka tulee suorittamaan 
Venäjällä historiallista tehtäväänsä, nimittäin tuo- 
tantovälineitten koneellistuttamisen, jonka jälkeen 
vasta mailman teollisuusköyhälistö tulee suoritta
maan historiallisen tehtävänsä, järjestäytymällä 
teollisuuksittani kapitalismin kukistamiseksi, otta
malla tuotanto- ja jakolaitokset tuottajain käsiin ja jatkamaan tuotantoa ja jakoa koko yhteiskun
nan hyvinvoinniksi, eikä ainoastaan punaisen ar
meijan ja poliittisen masiinan vatsantäytteeksi, 
kuten Venäjällä kommunistit tekevät. (G. Wil- 
liamsin antaman lausunnon mukaan.)

Mailman teollisuuksien palkkaorjat, vetäkäämme 
katseemme teollisuuksiin ja tarkastakaamme kuin
ka kauvaksi olemme päässeet historiallisessa teh
tävässämme, eli teollisuuksien järjestäytymisessä. 
Muistakaamme, että siitä ainoastaan riippuu va- 
pautumisemme palkkaorjuudesta. Te metsätyöläi- 
set, liikennetyöläiset, maanviljelystyöläiset, kolin, 
öljyn, seka metallien kaivajat, valmisteteollisuus- 
työläiset y.m. tarkastakaa teollisuusjärj estonne 
voimaa. Ellei sitä ole niin alkakaa touhuun, kas
vattamalla sekä järjestämällä työläistoverinne 
teollisuuksissanne, sillä se on ainoa toiminta joka 
vie meidät voittoon kapitalismin kukistamisessa. 
Meidän pitää muistaa, että politikoitsijat eivät tule 
meitä pelastamaan palkkaorjuudesta, vaan meidän 
täytyy se tehdä itse. Siis toimeen!
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