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TYÖVÄENLUOKAN TEOLLINEN ORJUUS TAI TEOLLINEN VAPAUS
K irj. F ra n k  Lam pi

'/JULIOKO yhteiskuntaelämä seisoo vaa’assa. CaflflDl Mailman mahtavimmat voimat — työ ja 
Q S p i  pääoma — kamppailevat vallasta yhteis- —̂ '■ * kunnallisten tuotanto- ja jakolaitosten 

omistuksesta. Työn jättiläinen jonka hartijoilla 
lepää koko yhteiskuntaelämä, kokoo parhaillaan voimiaan antaakseen viimeisen kuolettavan iskun 
sen' tuhansien vuosien orjuuttajalleen, pääomalle, 
joka on sitä kahlehtinut monen muotoisessa orjuu
dessa.Työn vapautuminen pääoman orjuudesta riippuu 
siitä, kuinka paljon voimia se voi koota itselleen 
ja minkälaisen otteen se tulee ottamaan pyrkiessään heittämään pääoman orjuuttavan ikeen har
tioiltaan.

Työn jättiläinen Venäjällä jo nousi yhteiskunnan areenalle ja katkaisi pääoman niskat omassa 
maassaan, mutta tämä ei vielä merkitse koko yh
teiskunnan pääoman musertumista, vaan se vielä seisoo voitokkaana yhteiskunnan areenalla vihasta 
säihkyvänä siitä tappiosta jonka se on Venäjällä kärsinyt.

Tämän päivän yhtenä tärkeimpänä kysymyksenä 
en, että kumpi tulee voittamaan tulevassa kamppailussa, josta tulee riippumaan mailman köyhälistön kohtalo Pääoman säilyminen vallassa tulee 
merkitsemään ankarampaa teollista orjuutta työ
väen luokalle kuin mitä se on koskaan ennen tun
tenut vuosituhansien orjuusajallaan. Työn valtaan nousu tulee merkitsemään työväenluokan 
teollista vapautta ja yhteiskunnan herruutta.Työväenluokan päästäkseen valtaan ja yhteis
kunnan herraksi tulee koota ne taloudelliset voimat jotka sillä on käsissään ja harjoittaa niitä 
käyttämään sitä viimeistä ottelua varten, joka tulee tapahtumaan työn ja pääoman välillä, ol
lakseen kyllin voimakas taittamaan niskat vastustajaltaan. Tätä tarkoitusta varten on syntynyt 
mailman teollisuustyöläisten taloudellinen yksi suu
ri järjestö (I. W, W.) joka kokoo ne yhteiskuntataloudelliset voimat joita työväenluokka tarvitsee 
vapautuakseen pääoman orjuudesta.Lyhyesti katsokaamme mitkä ovat ne taloudel
liset voimat jotka I. W. W. järjestää, miksi se 
näin järjestää.

1. W . W :n  ta lo u d e llisen  ra k e n te e n  p e ru s tu s
Kun mailman teollisuustyöläisten taloudellista 

järjestöä alettiin perustamaan työväenjärjestöksi, 
niin oli sillä jo yhteiskunta-taloudellinen pohjansa 
tuotannossa ja jaossa.

Itse kapitalistinen tuotantotapa oli synnyttänyt 
sille perustan jollekka se perustettiin. Kapitalistinen suurtuotanto joka oli tulos pääomain keskittymis

iä kasaantumisprosessista sekä tekniikan nopeasta 
kehityksestä hävitti tieltään pientuotannon tai yh
disti ne itseensä, samalla kahmaisten käsiinsä koko yhteiskuntaelämän johtolangat. Pääoman yhdis
täessään yhteiskuntataloudelliset voimansa kykeni se alistamaan kaikki yhteiskuntalaitokset tahton
sa alle ja on pakoittanut ne palvelemaan omia etujaan. Kirkot, sanomalehdet, kirjallisuus, teat
terit, oikeuslaitokset, ammattijärjestöt y.m.s. laitokset ovat sen palveluksessa ja taloudellisten etujen valvojina.

Ammattijärjestöt jotka ovat vastanneet aikansa työväenluokan etujen valvojina, silloin kuin ka
pitalistinen tuotanto vielä oli pientuotantoa, on jo menettänyt merkityksensä. Ammattijärjestöt 
eivät ole kyenneet vanhoillisine periaatteineen ja 
menettelytapoineen seuraamaan suurtuotannon nopeaa kehitystä ja näin ollen eivät ole kyenneet 
puolustamaan työväenluokkaa siltä hirveältä riis
tolta jonka alaiseksi koko työväenluokka on jou
tunut suurtuotannon vallitessa. Ke eivät ole edes kyeneet toteuttamaan sitä periaatettaan jon
ka mottona on “kunnollinen päiväpalkka kunnol
lisesta työstä.” Jokainen ammattijärjestön jäsen tunnustaa tämän. Ammattijärjestöt näin ollen 
muuttuivatkin soviteleviksi järjestöiksi jotka työn 
ja pääoman keskinäisissä kamppailuissa hieroivat 
konikauppoja ja aina työväestölle epäedullisella 
tavalla, mutta aina ammattijohtajiensa ja pää
oman omistajien eduksi. Työväestö katkeroitu
neena häviöistään on menettänyt luottamuksensa 
vanhoihin ammattijärjestöihinsä. Tästä ollen seurauksena, että osa vanhojen ammattijärjestöjen 
jäsenistöstä alkoivat suunnittelemaan uutta työväenjärjestöä joka vastaa yhteiskuntataloudellisen 
elämän kehitystä. Tulos oli, että 1905 laskettiin 
perus uudelle työväenluokan taloudelliselle järjes
tölle jonka nimeksi annettiin Mailman Teollisuus- 
työläisten yksi suuri järjestö, jonka tarkoituksena tulee olemaan kapitalistisen järjestelmän pois
taminen ja uuden yhteiskunnan rakentaminen.

Kun I. W. W :n perustukset laskettiin, niin las
kettiin ne samoille perusteille joilla lepää kapitalis
tinen tuotanto ja sen järjestelmän tämänpäiväinen 
yhteiskunnallinen voima; nimittäin teollisella pe
rustalla.

Kapit alisti luokka tänä päivänä kykenee olemaan 
koko yhteiskuntaelämän määrääjänä ainoastaan 
sen tähden, että sillä on tuotanto- ja jakolaitokset 
käsissään ja on ne kyennyt järjestämään teolli- 
suuksittain, palvelemaan itseään ja josta se am
mentaa sen yhteiskuntataloudellisen voiman, jolla 
se kykenee määräämään koko työväenluokan koh
talon.
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TIE VAPAUTEEN
Trustit kauppakl ub ei n e e n ja suurine pankkifir- moineen ovat niitä teollisuuskapitalistien taloudel

lisia orgaaneja jotka todellisuudessa johtavat maan 
hallintoa. Ne ovat niitä laitoksia, jotka rahastavat kaikkia valtion virkailijoita täyttääkseen suur- kapitalistien ahnaita vaatimuksia. Viime päivien 
paljastukset osoittavat, kuinka esimerkiksi koko Yhdysvaltain salapoliisilaitos on ollut näiden verenhimoisten roistojen palveluksessa. Kuinka eri työ
väen jahteja on pantu toimeen, työläisiä piesty, rää- väenjuhlia on pantu toimeen, työläisiä piesty, rääkätty ja vangittu. Kuinka työväen sanomalehtiä 
on takavarikoitu, järjestöjen huoneustoihin hyö
kätty, kirveillä säretty huonekalustoja, kirjalli
suutta poltettu, yksityisten asuntoihin hyökätty ja takavarikoitu kaikki mikä on näyttänyt vaaralliselta kapitalistien pyhälle yksityisomistukselle. Tämä on kaikki tapahtunut lain nimessä, niin perustus
la in  a stai siä kuin ne ovatkin. Salapoliisien tas
kut ovat pullistuneet siitä kaikesta hyvästä isän
maallisesta työstä mitä he ovat palveluksellaan osoittaneet toisille 100 pros, kansalaisille joita ainoastaan ovat raharuhtinaat, jotka ovat heitä 
■ suurilla rahalahjoilla palkinneet, Samalla tavalla 
täyttyvät koko virkakunnan taskut näitten raharuhtinaiden lahjoista joka osoittaa koko virkako
neiston mädännäisyyttä ja kykenemättömyyttä ole
maan koko työväenluokan palveluksessa sen hyvin
voinniksi, olkoon sitten hallituskoneistossa edustettuina kapitalistien tai työväenluokan edustajat, sillä kaikki he ovat valmiit kumartamaan rahaa 
niin kauvan kuin kapitalistinen järjestelmä on 
olemassa.

Tämä yhteiskuntataloudellinen voima jonka edes. 
sä taipuvat perustuslakipykälätkin ja joka tänä päivänä on kapitalistituokan käsissä, on se voima 
jonka mailman teollisuustyöläiset tulevat valtaamaan kapitalisteilta omiin käsiinsä kansainvälis
ten teollisuusjärjestöjensä kautta, palvelemaan koko ihmiskuntaa. Tämä voima lepää yhteiskun
nallisten tuotanto- ja jakolaitoksien pohjalla josta 
pääomain omistajat tänä päivänä imevät yhteiskuntataloudellisen voimansa "profitin” nimessä 
siksi, että se on kyennyt järjestämään ne palvelemaan vain omia etujaan. Tämän saman yhteis
kuntataloudellisen voiman tulee I. W. W. järjestämään työläisten itsensä kautta ja vapautta
maan koko työväenluokan palkkaorjuudesta.
K u inka I. W. W. jä r je s tä ä  ty ö lä ise t ta loudellis iin  

jä r je s tö ih in
Ne yhteiskunnalliset tuotanto- ja jakolaitokset 

jotka kapitalistiluokka tänä päivänä kontrolleeraa ja joista se ammentaa voimansa ja jolla voimalla 
se myöskin pystyy olemaan koko yhteiskuntaelämän määrääjänä omien taloudellisten järjestöjensä 
avulla, ovat niitä voimia jotka I. W. W, tulee järjestämään työväenluokan vapauttamiseksi teollises
ta orjuudesta ja tuotannon ja jaon uudelleen jat

kamiseksi koko yhteiskunnan hyväksi kapitalismin kukistuttua.
Ennenkuin pääsemme selvyyteen siitä kuinka kapitalistit voivat pitää koko yhteiskuntaohjakset 

käsissään, niin pitää meidän jonkun verran olla 
selvillä kapitalistien järjestämästä teollisesta jär- jestömuodosta, jotka ovat ne varsinaiset voima
lähteet josta se yhteiskuntataloudellisen voimansa saa. Tämän johdosta tulemme tekemään siitä 
luonnoksen pääpiirteissään ennenkuin tulemme itse I. W. W :n järjestämistapaan.

Pääoman keskittymis- ja kasaantumisprosessista, 
sekä tekniikan huimaavasta kehityksestä on ojlut 
suoranaisena tuloksena se, että eri teollisuudet ovat joutuneet harvojen käsiin ja heidän johdonsa 
alaisiksi. Tällaisten pääomain keskittymäin eli trustien kontrollin alaisina ovat kuten: terästeolli
suus, maanviljelysteollisuus, villa- ja puuvillateol
lisuus, y.m. joita kaikkia johtaa ainaostaan se keskittynyt pääomaryhmä joka on voimakkaimmin 
edustettuna kussakin teollisuudessa. Esimerkiksi 
terästeollisuutta johtaa ainoastaan jotkut harvat osakkeenomistajat suurien pääomiensa kautta. 
Terästeollisuudessa suurimpia pääoman sijoittajia ovat Morgan, Rockefeller, Schwab, Gould, Vander- 
bilt ja jotkut muut. Terästeollisuudessa sijoittu
neiden pääoman sijoittajain luku voidaan lukea 
sadoissa, ehkäpä tnhansissakin, mutta nämät harvat 
edellämainitsetnamme yksilöt ovat niitä joidenka käsissä on koko terästeollisuuden, johto siksi, että 
heidän pääomainsa yhteinen summa on enemmän 
kuin puolet koko terästeollisuuteen sijoitetusta pääomasta.

Terästrusti on yksi suuri yhdistymä, johonka 
ovat yhdistyneet suuret teräsyhtiöt yhden johdon alle, tarkoituksella välttää keskinäistä kilpailua ja sen kautta toinen toisensa tuhoamista.

Terästrustiin yhdistyneinä ovat seuraavat terästeollisuuteen kuuluvat yhtiöt: Carnegie Steel Co., 
American Steel & Wire Co., American Sheet & 
Tin Plate Co., Keyston Bridge Co., American Bridge Co., Lorain Steel Co., Penn. Coal, Iron 
&  R. R. Co., Universal Portland Cement Co., Edgar 
Zenc Co., U. S. Steel Product Co., H. C. Frick Coke Co., Hostellar Connellsvil. Coke Co., III, 
Steel Co., United Supply Co., Fittsburg Limestone 
Co., Carnegie Land Co., U. S. Fuel Co., Oliver 
Iron Mining Co., Bessemer & Lake Erie R. R. Co., Union R. R. Co., Newberg &  I. Shor. R. E. Co., 
Elgin, Joliet & Eastern R. R. Co., D. & I. R. R. R. Co., D. M. & Northern R. E. Co., Pittsbug Steam- 
ship Co., y.m.

Näillä kaikilla yhtiöillä on alayhtiöitä, joillakin 
noin parikymmentä ja ylikin. Esimerkiksi Ame
rikan Steel & Wire Colla on 33 alayhtiötä.Näitä kaikkia yhtiöitä johdetaan yhdestä keski
pisteestä eli päämajasta joka sijaitsee Oliver 
Bldgssä Pittsbugissa.

Osakkeenomistajat valitsevat keskuudestaan joh
tokunnan joka aina tulee valituksi suurimpien
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osakkeiden omistajien eduksi heidän suuremman 
osakepääomansa edellytyksellä. Johtokunta taas 
palkkaa terästrustille presidentin jona toimii li.H. Gary, varapresidentin, jona on C. L. Taylor, 
kirjurin jona on W. J, Tilbert, rahastonhoitajan 
jona on B. A. Franks, johtajan jona on J. B. 
Erskine ja hänen apulaisensa jona ori J. H. Wood.

Tämä on terästeollisuudessa keskittyneen pääoman johtava koneisto joka toimii työn ja pää
oman välillä kehräten kultaa työläisten hiestä ja verestä pääomain omistajain hekumaksi.

Tämän johtavan koneiston määrättävissä on koko terästeollisuus sen alaorgaaniensa kautta. 
Tämä sama johtava koneisto määrää eri yhtiöiden johtajille heidän menettelytapansa asioissa joka 
määräys kulkee koko terästeollisuudessa olevan johtavan koneiston läpi, kunnes se saapuu työ
läisille eri aloilla terästeollisuudessa jotka todelli
suudessa panevat toimeen sen minkä yllämainittu 
johtava koneisto määrää.Tulisi liian pitkäksi selittää, että kuinka eri 
johtavat orgaanit toimivat ylemmän johtavan koneiston tahdosta terästeollisuudessa samoin kuin 
muissakin teollisuuksissa joissa pääoma on keskittynyt. Melkein jokainen työläinen joka työskente
lee teollisuuksissa jonkun verran ymmärtää sen johtavan masiinan merkityksen joka toimii kor
keimman johtavan masiinan ja työläisten välillä.

Näin järjestyneenä keskittynyt pääoma pystyy pitämään määräystensä alaisena sen voimalähteen 
josta se saa yhteiskuntataloudellisen voimansa, ni
mittäin pitämällä kurinsa alaisena toimeenpanevan 
työn. Niin kauvan kuin työläiset ovat tiedottomia luokkakäsitteistä ja järjestymättöminä mer
kitsee se kapitalistien vallassa pysymistä, mutta 
silloin kuin työläiset järjestyvät luokkana teolli- suuksittain ja ottavat teollisuuksien johdon omiin 
käsiinsä ja tämän toiminnan kautta tekevät keskittyneen pääoman johtavan masiinan tarpeetto
maksi alistamalla teollisuuksien johdon tahtonsa 
alaiseksi.
I. W . W . jä r je s tä ä  teo llisu u ksien  jo h d o n  a lh a a lta

y löspä in
Tätä tarkoitusta varten on olemassa I. W, W. 

joka järjestää työläiset teollisuuksien johtoon teol- lisuukrittain. Keskittynyt pääoma on järjestänyt teollisnksien johdon ylhäältä alaspäin ja harvojen 
hyväksi, mutta I. W. W. järjestää teollisuuksien 
johdon alhaalta ylös ja kaikkien niiden hyväksi, jotka alistuvat mailman teollisustyöläisten johdon 
alle.

Kun I, W. W. järjestää työläiset teollisuuksittain niin merkitsee se sitä, että se järjestää kaikki

työläiset kussakin teollisuudessa samaan teollisuus- 
järjestöön, olkon hänen ammattinsa sitten mikä 
hyvänsä.Kun I. W. W. tulee järjestämään teollisuuksien 
johdon, niin tulee se järjestämään niin, että kaik
ki työläiset kussakin eri teollisuudessa ovat joh
tajia valitsemiensa tehdaskomiteoiden kautta, jotka tehdaskomiteat tulevat toimimaan koko teollisuus- 
järjestön jäsenten määräyksestä ja joidenka komi
teoiden valvonnan alaisina tulevat toimimaan työ
läiset ja teollisuuksissa tarvittavat erikoisexpertit, 
joita experttiä tulee olemaan niin kauvan kunnes 
kaikki työläiset saavat tarpeellisen opetuksen ol
lakseen kaikki samanlaisia experttejä, jolloinka vasta erikoisexperttien merkitys häviää.Kun 1. W. W. tulee järjestämään teollisuuksien 
johdon, niin merkitsee se silloin teollisuuksien 
johdon siirtymistä työläisten käsiin ja tämän kautta tulee siirtymään koko yhteiskuntaelämän 
johto työläisille jotka tulevat johtamaan yhteis
kuntataloudellista elämää työtätekevän luokan hyväksi.

Niin kauvan kuin työläiset eivät käsitä talou
dellisen voimansa merkitystä tuotannossa ja sallivat kapi tali stiluokan sitä käyttää oman luokkansa 
hyväksi, niin kauvan myöskin työläisten täytyy 
olla orjuudessa. Tämän käsittää I. W. W. samalla tavalla kuin kapitalistitkin. Siksi I. W. W. 
tekeekin agitatsionityötä työläisten keskuudessa he- 
rättääkseen työläiset käsittämään taloudellisen voi
mansa ja jossa pyrkimyksessään se on saanut ko
kea monta ankaraa vastusta kapitalistiluokan ta
holta, sillä he ovat siitä tietoisia, jos I. W. W. 
valtaa sen tuotannollisen voiman kontrollinsa alle 
joka on koko yhteiskunnallisen elämän perus, ni
mittäin työvoiman, niin merkitsee se samaa kuin 
kapitalistisen järjestelmän kuolinkellojen soittoa.

T y ö lä ii to v e ri: N y t on  kysym ys, tah d o tk o  o lla
ja tk u v a ssa  teo llisessa  o r ju u d e s sa  lu o v u ttam a lla  
y h te isk u n ta ta lo u d e llisen  voim asi k a p ita lis te ille  i l
m an  k a p in o im a tta  j a  sen  k a u t ta  lu o v u ta t y h te is 
k u n ta ta lo u d e llisen  ..e läm än  jo h d o n . k ap ita lis te ille . 
T a i ta h d o tk o  a lk a a  siihen ra k e n ta v a a n , ty ö h ö n  jo 
honka jo  sad a t tu h a n n e t  ty ö lä ise t o v a t a lk an ee t
I. W . W . jä r je s tö n  n im essä, rak e n taak se en  p e ru s 
ta n  u ud elle  ja  p a rem m alle  yh te isk u n na lle . S am aan  
ra k e n ta v a a n  ty ö h ön  jo h o n k a  jo  työ lä isv eljem m e 
ja  siskom m e ov a t a lk an ee t V e n ä jä llä .

Jo s  tah d o t li i t ty ä  m a tk aam m e ra k e n ta m a a n  u u t ta  
y h te isk u n taa , n iin  a la  tu tk im a a n  1. W . W :tä  
j a  jo s  h u o m aa t, e t tä  se  on  om ien k ä s it te i t te s i  
k a n s ia  y h tä  p itä v ä , n iin  sillo in  liity  m eihin  ja  
toim i o m an  luok kasi v ap au ttam isek s i teo llise lta  
o r ju u d e lta .
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