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I. W. W:N PERIAATE JA MARXILAINEN TALOUSTIEDE
OIDAKSEMME toimia todellisina 
I. W. W :n kasvatustyön tekijöinä 
ja  I. W. W :n rakentajina työväen
luokan keskuudessa, on meille tar

peellista, jopa välttämätöntäkin tutustua 
ja  ymmärtää onko I. W. W :n järjestön ja  
sen periaatejulistuksen rakentajilla ollut 
pyrkimyksenä luoda Maailman Teollisuus- 
työläisten Liitto, jonka periaatejulistus le
pää selvän Marxilaisen taloustieteen ja  fi
losofian pohjalla.

Tässä kysymyksessä joudumme vetoa
maan Marxilaiseen koulukuntaan, sillä ai
noastaan sen taloustieteen määritelmät 
työn ja  pääoman välisessä taistelussa tun
nustetaan vallankumouksellisen työväen
luokan keskuudessa, samalla Marxilainen 
taloustiede on kaikissa peruskohdissaan 
jyrkkä vastakohta porvarilliselle, yksilöl
lisyydelle ja  taikauskolle perustuvalle ta
loustieteelle.

| I. W. W :n rakenne, toiminta ja  sen me
nettelytapa lepää korkealle kehittyneen 
kapitalistisen yhteiskuntatieteen pohjalla; 
samoin sen periaatejulistus (Preamble), 
joka on kuten kompassi I. W. W :n kaikes
sa toiminnassa ja  menettelyssä, on myös
kin poikkeuksetta Marxilaisen talousopin 
perustalla.

Ne työläiset, eri unioiden ja  ryhmäin 
jäsenet, jotka perustivat I. W. W. liiton 
omasivat täydellisesti Marxilaiset perus
opit, Niiden pohjalle he rakensivat I. W.

W. liiton. Jos Marxilainen historiallinen 
materialismi on erheellinen työväenluokan . 
vallankumoukselliseksi perustaksi, silloin 
I. W. W :n peruste kokonaisuudessaan on 
erheellinen.

Marxilaisuus I. W. W:n periaatejulistuk
sessa ■ -  ;

Voidaksemme päästä täydellisemmin 
selvlile siitä, kuinka lähellä Marxilaista 
oppia on I. W. W :n periaatejulistus, käym
me I. W. W :n periaatejulistukseen kap
pale kerrallaan j  asiten vertaamme sitä 
Marxilaiseen tieteeseen.I. W. W:n periaatejulistuksen ensi osa

“Työväenluokalla ja työnantajaluokalla ei ole mitään yhteistä. Mitään rauhaa ei 
voi olla niin kauvan, kun nälkää ja puu
tetta on olemassa miljoonilla työläisillä 
ja niillä harvoilla, jotka muodostavat työn- antajaluokan ovat kaikki elämän hyvyy
det,”

Kirjassaan (engl. kiel.) Palkka, Työ ja  
Pääoma, sivu 34, sanoo M arx: “  . . .  Työn 
ja  pääoman edut ovat vastakkain, se tar
koittaa toisin sanoen että: yhden ja  saman 
(yliarvon) kysymyksen suhteen joutuu 
pääoma ja  palkkatyöläinen olemaan aina 
vastakkaisella kannalla.”  “ Niin kauvan 
kun palkkatyöläinen jää  palkkatyöläisek
si, on hänen elämänsä riippuvainen pää
omasta.”  Se on täydellinen selostus kuu
luisasta yhtenäisyydestä työn ja  pääoman 
välillä.”
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Sivu 39, kirjassa (engl. kiel.) Palkka, 

Työ ja  Pääoma on Marxin lausunto: “ Pää
oman osa, voitto kohoaa samassa suhtees
sa kun työläisen osa, työpalkka, pienen
tyy J a päinvastoin.”

“ Yliarvon nousu voidaan täydellisesti 
mitata työpalkan laskemisella ja  yliarvon 
pienentyminen työpalkan nousulla.”

Sivu 41 kirjassa “ Palkka, Työ ja  Pää
oma” (engl. kiel.) ; “ Vaikkakin me itse 
pyrkisimme rajoittamaan omaa suhdet
tamme pääoman ja  palkkatyöläisen vä
lillä olevaan ristiriitaan, niin siltikin me 
joudumme näkemään, että pääoman edut 
ovat suoranaisesti vastakohtaiset palkka
työläisen etuihin nähden.”

Toinen osa
“Näiden kahden luokan välillä täytyy 

taistelun jatkua niin kauvan, kunnes maailman työläiset järjestyvät luokkana, ot
tavat haltuunsa maan tuotantokoneiston ja poistavat palkkajärjestelmän.”

Engels kirjoittaa esipuheessaan Kom
munistiseen Manifestoon: “ Koko ihmis
kunnan historia (sen jälkeen kun alku
peräinen heimoyhteiskunta kukistui maan 
yhteisestä omistusoikeudesta) on ollut 
luokkataisteluiden historiaa. Se on taiste
lua riistäjän ja  riistettävän, hallitsevan 
ja  hallittavan luokan välillä. Tämä luok
kataisteluiden historia muodostaa kehitys- 
sarjan, mistä on kohonnut nykyaikainen 
valtio, missä riistetty ja  sorrettu proleta- 
rian luokka ei voi riiston ja  hallinnon- 
alaisuudesta vapauttaa itseään ilman, että 
se samalla vapauttaa (hävittää) koko yh
teiskunnan luokkajärjestelmän, jonka mu
kana häviää riisto, sorto ja luokkataiste
luiden vastakohdat.”

Kolmas osa
“Me huomaamme, että teollisuuksien 

johdon keskittyminen yhä harvempiin kä
siin tekee ammattiyhdistykset kykenemät
tömiksi pitämään puoliaan työnantajaluo- 
kan yhä kasvavaa valtaa vastaan. Ammattiyhdistykset pitävät yllä sellaista 
asiaintilaa, että se katkeroittaa yhden 
työläisjoukon toista vastaan ja siten aut
taa työläisiä tuhoamaan toinen toisensa 
palkkataistelussa. Tämän lisäksi ammatti

yhdistykset auttavat työnantajain luokkia 
johtamaan työläisiä siihen harhaluuloon, 
että työväenluokalla ja työnantajaluokal- 
la on yhteisiä etuja.”

Tämä asiaintila voidaan muuttaa ja työ
väenluokan edut säilyttää ainoastaan siten muodostetun järjestön avulla, että 
kaikki työläiset yhdellä teollisuusalalla, 
tahi kaikilla aloilla, jos välttämätöntä, 
lakkaavat työstä milloin lakko tahi työn- 
sulku on julistettu jossain järjestön osassa, 
siten tehden loukkauksen yhtä vastaan loukkaukseksi kaikkia vastaan.”

Marx kirjoittaa kirjassa “ Arvo, Hinta 
ja  Voitto” (engl. kiel.) sivulla 127 ja 
12 8 : “ Ammattiuniot työskentelevät kes
kittäen toimintansa kapitalismin painos
tusta vastaan. Heidän epäonnistumisensa 
johtuu osittain heidän voimansa väärin 
käyttämisestä. Heidän epäonnistumisensa 
syy on heidän yleinen toimintansa rajoit
taminen käydäkseen kiistaista sotaa val
lassa olevan järjestelmän seurauksia vas
taan, sen sijaan, että he pyrkisivät jär
jestelmää muuttamaan; sen sijaan että he 
käyttäisivät heidän järjestettyä voimaansa 
aseena lopulliseen työväenluokan vapaut
tamiseen, se tahtoo sanoa, koko palkka- 
järjestelmän tuhoamiseen.”

Neljäs osa
“Vanhoillisen mielilauseen: "Tyydyttä

vä päiväpalkka tyydyttävästä päivätyös
tä” asemasta on meidän kirjoitettava so
talippuumme vallankumoukselliset sanat: 
“Palkkajärjestelmän poistaminen.”

“ Arvo, Hinta ja  Voitto”  kirjassa, sivu 
126 ja 127  (engl. kiel.), kirjottaa Marx: 
“ Vanhoillisen mielilauseen tilalle: “ Tyy
dyttävä päiväpalkka tyydyttävästä päivä
työstä,”  heidän pitäisi lippuunsa kirjoit
taa vallankumouksellinen tunnuslause: 
“ Palkkajärjestelmän poistaminen.”

Viides osa
“Työväenluokan historiallinen tehtävä on kapitalismin kukistaminen. Tuotannon 

armeija on järjestettävä ei ainoastaan jokapäiväistä taistelua varten kapitalisteja 
vastaan, vaan myöskin jatkamaan tuo
tantoa sitten kun kapitalismi on voitettu. 
Järjestymällä teollisuuksittani me muo
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dostamme uutta yhteiskuntarakennetta vanhan kuoren sisällä,*’

“ Arvo, Hinta ja  Voitto (engl. kiel.), 
sivu 126 kirjoittaa M arx: “ Työväenluokan 
pakkopalvelus, palkkajärjestelmän alai
sena, syöksee palkkatyöväestön tuotan
nossa ja  osittain tuotannon ulkopuolella 
jokapäiväiseen luokkataisteluun, jota he 
eivät voi liioitella itseensä nähden. Hei
dän ei pitäisi hetkeksikään unhoittaa, et
tä he eivät ole taistelussa seurauksia, vaan 
synnyttäviä syitä vastaan, että he, koko 
työväenluokka taistelussaan on myötävir
taa kulkeva liike, missä heidän ei milloin
kaan saa unhoittaa päämäärää, sillä lie
vennys ei paranna tuskan syytä.”

“ Työväenluokan ei pitäisi taistelussaan 
ottaa yksinomaan huomioon sitä yhä pin- 
nistyvää kapitalismin puristusta, jonka 
pääoman ja  markkinain vahitelu aiheut
taa. Päin vastoin, työväenluokan pitäisi 
ymmärtää, että kaiken sen kurjuuden ja 
puutteen alaisena kun he ovatkaan, niin 
samalla aikaa nykyinen järjestelmä syn
nyttää taloudellisia yhteiskunnan muoto
ja, jotka ovat tarpeellisia yhteiskunnan 
uudestaan rakentamisessa.”

Kommunistinen manifesti sivu 29 (engl. 
k ie l.) : “ Kapitalistiluokan olemassaolon ja  
herruuden oleellisena ehtona on pääoman 
lisääntyminen ja  laajentuminen; pääoman 
olemassaolon ehtona on palkkatyö. Palk
katyö nojautuu työläisten keskinäiseen 
kilpailuun työvoiman markkinoilla. Por
variston (kapitalistiluokan) tehtävänä on 
teollisuuden edistäminen, johon heitä pa- 
koittaa kilpailu markkinoilla, jossa teolli
suuden edistämisessään kapitalistit ovat 
pakoitetut yhdistämään tuotannossa työ
läiset, joita ennen piti hajallaan keskinäi
nen kilpailu. Nykyaikaisen teollisuuden 
kehitys kukistaa jalkainsa alta sen perus
tuksen, jonka nojalla porvaristo tuottaa 
ja  omistaa tuotantoa. Mitä porvaristo siis 
ennen kaikkea tuottaa, on: oman hautansa 
kaivajia.* Sen kukistuminen ja  köyhälistön 
voitto ovat yhtä välttämättömiä.”

Engels kirjassaan Sosialismi, Utopia ja  
Tiede (engl. kiel.), sivu 139 , lausuu: 
“ Nykyaikaisen proletariatin historiallisena 
tehtävänä on sen itsensä yleismaailmalli
nen vapauttaminen.”

(I. W. W. —  A. W. I. U. No. 1 10  
Kasvatustoimisto.)

]. W. W :n  h e rä ty ih u u to n a  on: J a r j e i t y k i i  tu o ta n n o lla !  T e o lliiu u k litta in  1
M aailm an ty ö lä iiten  teo tliiu u tu n io o n !
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