
TIE VAPAUTEEN

TEOLLISUUSHALLINNON SOPIVAISUUDESTA 
AMERIKALLEEN YHTEISKUNTAAN

Monet poliittisen kum ouksen jo h ta ja t selittävät 
ja  väittävät, e ttä  I. W. W. järjestö , tuotannollisen 
kehityksen tieteelliselle perusteelle rakennettu  
teollisuushallinnon suunnitelm a on "k am ari"  
ihanne, jolla ei ole tilaa  todellisuudessa ja  sen- 
tähden heidän käsityksensä m ukaan koko 1. W.
W. järjestö  on ei ainoastaan tarpeeton, m utta 
vaarallinen ja  kukiste ttava  laitos.

I. W. W :n  taho lta  selitetään , e ttä  vallassa oie- 
va A m erikan "valtiokoneisto" —  valtiohallinto, 
on paitsi m ahdoton, enään palvelem aan kesk itty 
neen Am erikan suurteto llisunskapitaiism in ta r 
koituksia. M utta sellainen anark istinen  laitos 
olisi järjettöm yys aikana, jolloin työväenluokka 
kontro lleeraa tuo tannon  ja  tuotannon välineet.

V altiohallinto, joka 'kokoomukseensa, m uotoon
sa ja toim intaansa nähden pääasiallisesti perus
tuu  porvarilliseen p ikkutuotantoon, feodalismiin 
ja  o rjatalouteen, on m ahdotoin palvelem aan kes
kittyneen suurteollisuuskapitalism in~ tuotannolli
sia e tu ja . V altiohallinto on täysin anark istis ta  
(m ass action) joukkotoim intaa, äänestysalueittani 
(ei teo llisuuksittan i) vaalttoim innan kau tta  edus
ta jien  ase ttam ista  lakia laativaan, tuom io ja toi
m eenpanevaan "valtiokoneistoon", missä jokai
nen valittu  v irka ilija  on valitsijo ihinsa, sekä 
äänestäjiinsä nähden “ hallitseva virkam ies.”

K apitalism i vaivaa tie tä  teollisuushallinnolle.
T rustlu tuneen  tuo tannon  teollisuus, ei ra jo itu  

vaalipiiriin , valtioon, eikä lak ia  laativaan, tuom io, 
tah i toim eenpanevaan piiriin, vaan  se laajen tuu  
raaka-aineen hank innan , valm istuslaitosten , teh ta i
den, m arkkinain  ja  niiden m äärääm ien m aantie
teellisten  ra jo jen  alueille, jo ita  yhdistää liikenne 
ja  kulkuvälineet, ei ainoastaan yli maan, vaan 
ylitse m aalim an. K eskittynyt kapitalism i, laajen- 
tuessaan kontro lleeraa teollisuuksia , ku ten  teräs, 
öljy, hiili, ra u ta tie t y. m. yhdistyneenä tuo tan 
nollisena voim ana, se ei tyydy alkuperäisen  “val
tiohallinnon” taantum uksellisiin  ahtaisiin  puit
teisiin, m itkä, el ainoastaan  h id astu ttav a t tru sti- 
vailan tuo tannollisia  pyrkim yksiä, m utta  jou tuvat 
taistelem aan kap ita listis ta  suurteollisuuden kes
k ittym istä  vastaan. Esim, Sherm an an titru stilak i.

E rinäisissä vaalipiireissä, tuom iopiireissä ja  
valtioissa on suuressa m äärin eriävät omaisuus- 
la it, liikelait, j. n. e., joten esim. rau ta tie tm sti, 
teräs-, öljy- y. m. tru s tit, ovat olleet pakoitettu- 
ja jakam aan yli m aan keskittyneen tuotannollisen 
toim intansa hallinnolliset keskukset valtio ittain . 
Täm änlainen poliittinen anark ia  synnyttää vasta- 
taistelun ja  niin onkin tru stit jo parisenkym m en
tä  vuotta  ta iste llee t n. k. (In te rs ta te ) valtioiden 
välisen teollisuus- ja  kauppalain puolesta, sär- 
keäkseen ja  poistaakseen "vaalip iirit, äänestys- 
a lueet” ja  "valtioiden ra ja t”  m uodostaen niiden

tila lle  yli m aata käsittävän  kauppa- j a  teollisuus
hallinnon, Jonka m uodostaa (valtiovallan sisällä 
syntynyt) departinen t hallin to  W ashingtonissa,
D. C., joka  m uodostuu presidentin  n im ittäm istä 
yhdeksästä kabinetin  jäsenestä, jo tka  m uodostavat 
Commercial, A gricuiture, Railroad, Mining, Educa- 
tion, Post, y. m. departem entit. Jokainen näistä 
departm enteista k äs ittää  toim ihenkilöinä erikois
tu n tija t oman teollisuutensa alalla . Kabinetin 
koti- ja ulkom ainen toim inta, teollisuuden sekä 
kaupan suhteen on paljon m äärääväm pi kuin kon
sanaan, “äänestetyn ylä- ja  alahuoneen", jotka 
ovat valtiovallan jä tteenä  välttäm ätöin  paha, toi
sin sanoen ne ovat trustien  rakentam an teollisuus- 
hallinnon tulkkina.

Silloin kun pankkitrusti vaatii uudistuksia  riis- 
täm isensä edistäm iseksi, silloin ku tsu taan  pank
kiirien kokous, missä säännöitellään  pankkiiiike 
ja m äärätään  säädökset, niin koti- ku in  ulkom ai
h inkin  nähden, jo tka  säädökset W ashiugtonissa, 
.L-. C., Commercial departm ent ase ttaa  voim aan 
yli m aan, ja Commercial departm entin  jä r je s tä 
m ät lähetit (A m bassador’s) ase ttava t m ääräykset 
voimaan ulkom ailla. Jos yleisen m ielipiteen täh 
den on tarpeellista , niin senaatin  ja  alahuoneen 
pöytäkirjoissa voidaan lukea, e ttä  sellaiset la it 
on hyväksytty. M utta jos yleiselle m ielipiteelle 
on vaarallista , niin siiloin pankkiirien  ja  Com
m ercial departm entin  m ääräykset astuvat voi
m aan, ilm an e ttä  "valtiokoneisto” on m issään te
kem isissä. Sellaisista on m onia esim erkkejä, esi
m erkiksi niin raskas kuin "asevelvollisuuslaki" 
ase te ttiin  v. 1D17 voim aan ilm an kongressin hy
väksym istä ja  aivan selvästi perustuslaki vastai
sena. Se on tru stiu tu n u t teollisuushallinto, joka 
A m erikassa m äärää, ei ainoastaan yhden tru stin , 
m u tta  kaikk ien  yhdistyneiden tru stien  avulla. 
W all kadulla on teollisuushallinnon keskus ja 
W ashingtonissa, D. C., on W all kadun m ääräys
ten alainen  departm ent hallinto.

Jokaisessa valtiossa on a ladepanm en tit eri teol
lisuuksiin  nähden, joiden tehtävänä on valtioiden 
alueilla palvella eri teollisuuksien ja trustiyhty- 
mäin etu ja .

Myöskin edelläm ainittu  departm ent hallinto on 
jak aan tu n u t teollisuuden keskittyessä kaupunk i- 
hallinnoihin, Noin 14 vuotta  sitten  syntyi ensi- 
m äinen komissioni (Comission Form  of Govern
m ent) hallin to  Des Moine, Iowa.

E ntinen “vanhain m iesten" (alder m an), a lueit
tain  valinta oli ha ita llista  kaupunkeihin kesk itty 
neen teollisuuden tähden, sillä suurem m issa kau
pungeissa oli m onia valtuusm iehiä, joiden, kunkin 
valtuusm iehen ensim äisenä teh tävänä on valvoa 
oman vaalipiirinsä etua kaupungissa. Komissio
ni hallinnon valin ta tapah tuu  yli kaikkien vaali-
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piirien ja kom issioneja on vain viisi, joiden teh
tävät jakaan tuvat myöskin departm en titta in , esim. 
vesi- ja  valokomissiorieri, yleisten töiden, ter- 
veyshoidon kom issioneri ja  n. e. p., joten  k au 
pungin hallin to  toim intaansa nähden on muodos
tu n u t teollisuushallinnoksi. Koinissionihailinnon 
alaisia kaupungeita Yhdysvalloissa oli v. 1920 jo 
niin paljon, e ttä  lukum äärä kohosi TS.

I. \V. \V:n hallinnon rakenne.
“Siellä m issä on I. W. W :n  toim eenpaneva ko

m itea, siellä on tulevaisuuden ha llin to". Tämä 
I. W. W :n  Järjestön om aksum a lause osoittaa p itä
vän paikkansa verratessa nykyisen yh teiskunnal
lisen keh itystä , I. W. W. jä rjes tö n  rakenteeseen 
ja  pyrkim ykseen nähden.

I. W. W. jä rjes tö  raken tuu  kuuteen eri teolli- 
snusdepartem enttiin , joissa departem enttien  alai
sissa teollisuuksissa työskentelevät työläiset ja
kaan tuvat tuotantoprosessin m ukaisesti eri teolli- 
suusunioihin. Nykyään on jo  olemassa 29 teolli- 
suusuniota I. W. W :n  järjestössä. E ri teolli- 
suusuniot m uodostavat kaupunkien alueilla n. k. 
kaupungin keskuskom iteoita, kukin  teollisuusunio- 
osasio valiten delikeitin , tah i kaksi keskuskom i
teaan, jonka teh tävänä on panna toim een kau
pungin alueilla toim ivien teoliisuusunio-osastojen 
m ääräyksiä. Nykyään täm änlaisten  keskuskom i
teoiden teh tävänä on agitatsioni- ja  järjestäm is- 
työ, m u tta  sam alla sen toim inta on teollisuus
hallin toa siinä m äärässä, missä työläiset teolli
suudessa Järjestyvät hallitsem aan ja  vaatim uk
siaan toim eenpanem aan. Teollisuusunioiden kes
kuskom iteat eivät ole .irrallisia  soluja kaupun
geissa, vaan ne toim ivat teollisuusunioiden ja 
koko I. W. W :n  sään töjen  m äärääm ällä  tavalla. 
Täm änlaiset keskuskom iteat py ritään  jä rje s tä 
m ään täydelliseksi työväenluokan teollisuushal
linnoksi, vastafkohdaksi kap italistien  kauppalii
toille (C ham bers of Commerce) ja  kaupunkien  ko- 
m issioni-hallinnoille.

P iirijä rjes tö t: (D istric t C o u n c il) ! .  W. W :n  ra 
kenteessa, muodostuu eri teoliisunspiireissä yhdis
täm ään eri teollisuusunioiden toim innan piireis
sään  sam an periaatteen  m ukaan ku in  kaupunkien 
keskuskom iteatkin , p iirikom iteat ollen täydelli
senä vastakohtana valtiohallinnon alueille muo
dostuneille 'kapitalistisille valtiodepartem enteille. 
Teollisuusunioiden p iirijärjestö jen  to im in ta  lepää 
k iin teästi, teollisuusunioiden ja  I. W. W : n  yleis- 
tavoille,
järjestön  m äärääm ille periaa tte ille  ja  m enettely-

Teoilisuusuniot: m uodostavat kunk in  teollisuu
den alalla työskentelevästä työväestöstä, tuotannon 
prosessin (e ikä  am m atin) m ukaan ja kukin  teolll- 
suusunio on itsehallinnollinen siinä m äärässä, kun 
sen toim inta ra jo ittuu  oman teollisuuden, tahi 
teollisuuden piiriin sisältyvien m enettelytapojen 
m äärääm iseen iim an, e ttä  ne loukkaisivat I. W. 
W :n  yleisjärjestön periaa tte ita  ja m enettelyta
poja.

Teollisuusuniot rakenteeseensa nähden muodos

tuvat teollisuudessa työskentelevistä I. W. W :hen 
järjestyneistä  työläisistä, jo tka  m uodostavat pai
kallisien teollisuusunioiden osastojen ja piiri- 
arganiseerauskom iteoiden k au tta  yhdistäen teolli
suusto im intansa Ja viim ein teollisuusunioiden kon
vention ien k au tta  yhdistäen koko teo llisuu tta  kä
sittävän teollisuusunlon toim innan, valiten teolli- 
suusunion yleisen organiseerauskom itcan, jonka 
sih teerin  ja  puheenjoh tajan  teh tävä on teollisuus
unlon pääm ajassa valvoa jä rjes tö n  toim intaa teol- 
lisnusunion m äärääm ällä tavalla.

Teoliisuusunion jä rjestyny t toim inta sellaisena 
kun se ny t jo esiintyy I. W. W :n  järjestössä 
osoittaa täydellisen rakenteen siitä  yhteiskunnal
lisesta kehityksestä m inkä alaisena toimii kap ita
listinen teollisuushallinto. T erästrostin  pääm a
ja  on W all kadulla, missä osaikkeenomistajain 
m ääräyksiä to tte leva joh to k un ta  m äärää terästeol
lisuu tta  yli m aan ja  yli m aailm an.

Eri kap italististen  trustien  edustajisto : Teolli
suuksien O m istajien la i t to  käsittää  kokonaisuu
dessaan teollisuushallinnon m ääräysvallan, jo ta  
palvelee kap italistisen  hallituksen sisällä synty
neet teollisuusdepartem entit.

I. W. W :n  jä rjes tö n  eri teollisuus-un ioiden 
kaikk ien  jäsenten  valitsem an yleisen konventsioo- 
nin avulla laad itaan  yleinen I. W. W :n  hallinto- 
suunnitelm a, perussäännöt, jo tk a  yleisäänestyksel- 
lä hyväksytään ja  samoin yleisen äänestyksen 
alaisena valitaan  Yleinen. Toim eenpaneva Kom itea 
eri teollisuusunioiden m äärääm istä  työläisistä. 
I. W . W, liiton  toim eenpaneva kom itea on k a ik 
k ien  teollisuusunioiden m ääräyksiä  toim eenpane
va koneisto, joka 1. W. W :n  kokonaisjärjestön 
m ukana m uodostuu, kasvaa ja  voim istuu raken
taen " u u tta  yh teiskuntaa vanhan kuoren sisällä", 
siirtääkseen kapitalistisen  tuo tannon  ja  tru stien  
teollisuushallinnon, departm entteineen teollisu.uk- 
sitta in  järjestyneiden  Teollisuusunioiden ja  I. W. 
W :n  toim eenpanevan kom itean  m uodostam an de- 
partm en t hallinnon  alle.

T eollisuushallinnon tuotannollinen  peruste .
Y hdysvaltain hallituksen sensus julkaisee tilas

ton työväenluokan jakau tum isesta  eri teollisuuk
sia käsittäv iin  ryhm iin seuraavalla tapaa:

“Teollisuudet jak aan tu v a t pääasiallisesti seitse
m ään departm enttiin , joissa työskentelee seuraa- 
vat m äärä t (lukuun  sisältyy m aanviljelyksessä 
olevat om ista jat ja  tyh jän to im itta ja tk in .)

Työläisiä:
M aanviljelyksessä _____________________12,600,000
K aivosteo llisuudessa__________________  1,000,000
Tehdas- ja  koneteollisuudessa _______10,000,000
Liikenneteollisuudessa _______________ 2,600,000
A m m attiteollisuudessa ________________ 2,600,000
O pettajia ja k a sv a tu s to lm lts ijo ita____  1,600,000
K otityöläisiä ja  palvelijoita _________ 3,700,000

Työläisiä teollis. 34,100,000 
Ottaen huomioon edelläolevan teollisuuksien 

jaon, joka ei m ääritelm äänsä nähden vastaa a i
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van täydelleen I. W. W :n rakentam aa suunnite l
m aa, vaan se ku itenk in  hyvin lähelle tulk itsee 
teollisuuksien jakoa tuotannossa olevaan työar- 
m eijaan nähden, joten sitä  voidaan p itää esim erk
k inä rakentaessam m e peruste ita  teollisuushallin
nolle.

Nykyisessä I. W. W :n  rakenteessa on 29 teolli- 
suusuniota, ne m uodostuen kuuteen departm ent- 
tiin , jo tka  kukin departem ent m uodostuu alaisis
taan  teollisuusunioista, jo tka  käsittävät ei vähem
pää kuin 20 tu h a tta  jäsentä.

D epartem entit jakau tuen :
1) M aanviljelysteollisuus departem ent.
2) K aivosteollisuus departem ent.
3) R akennusteollisuus departem ent.
4) Tehdasteollisuus departem ent.
5) L iikenneteollisuus departem ent.
6) Yleinen kansanpalvelusteollisuuden depar

tem ent.
Jokainen  teollisuus departem ent on edustettuna 

I. W. W :n  toim eenpanevassa virastossa. Jos 
otamm e laskelm an, e ttä  jokaisen teollisuusunion 
20 tu h a tta  jäsen tä  'kohti on yksi delikeitti valit
tuna I. W. W :n  departem entti hallinnossa, to i
m eenpanevassa kom iteassa, niin saam me edellä- 
olevan hallituksen  sensuksen nojalla seuraavan 
kuvan tulevaisuuden teo llisuushallinnosta:

KIVEN MURTAJAN LAULU *
K irj. UNTAMO.

Kiven siru t ne kasvoihin arp ia  lyö 
T eräskam pit ne jäy tää  ja  voim aa syö 
Veri hikenä tihkuu  . . on an k ara  työ 
Olla o rja  harvain , m i’ m ässää ja  syö 
Työn heelm ät ja  elomme onnen . . .

He T iis tä jä  elomme nuoruuden vei 
He m iehuuden, onnemme hinnaksi ei 
Edes to tuuden tie toa  suoneet.
Iki orjuu teen  me uskottiin , se 
K ouluissa meille kerro ttiin  
E ttä  luo ja t on sen luoneet.

Nyt arvet polttaa ja  k irveitää 
Iki orjuus tää  jo synnyttää 
Opin orjain  oman, suuren . . .
Me m urram m e kalliot rakentain
Ylös palatsit, teh taa t . . m ahtavain . .
Meissä voima on m aailm aan uuteen,

Me voimamme työm aalla yhdistäin 
Elon suojaam m e, joukot järjeBtäin 
Yhteen unioomme sunreen 
Työn rakentam aa rintam aa 
Ei so rta ja t voi kukistaa 
Käymme työn tasavaltaan uuteen.

M aanviljelystyöläisiä _________________________ (50
Kaivostyöläisiä ________________________________ 6
Rakennus- ja tehdastyöläisiä ________________ 50
Liikennetyöläisiä _____________________________ 14
A m m attitaitoisia t y ö l ä i s i ä ___,________   14
O pettajia _______________________________   8
Koti- ja perhepalvelijoita ____________________18

Yleissuuntia T. P, K. jäsenistöä 170
I. M'. \V. jä rjes tö  rakentaessaan m aailm an teol

lisiin st yö Iäisten liittoa, pyrkii jokaisessa aske
leessaan tark istam aan  om an jä rjes tönsä  toim in
taa, peruste ita  ja  m enettelytapoja, siten jä r je s 
tön jäsenistö  pääsee varm uuteen niissä m äärin 
eri p iirteet järjestössäm m e vastaavat nykyisen 
tuotannollisen kehityksen tilannetta . K uten edel
läoleva lyhyt ja  ylim alkainen analyysi osoittaa, 
on järjestöm m e kyennyt seuraam aan kehityksen 
luom ia teollisuushallinnon piirte itä , jo tk a  ovat 
olemassa. .Mutta Jos tiedäm m e kulkevam m e var
m alla  kehityksen luom alla pohjalla, on meidän 
jokaisen jäsenen velvollisuus tehdä parhaam m e 
sen selvittäm iseksi työläistovereillem m e, jo tk a  
vielä eivät ole järjestöm m e jäsen iä . Sellaisen 
kasvatustyön avulla me voimme laa jen ta a  jä r 
jestöäm m e varm oilla, horjum attom illa  ta istelijo illa  
kulkien  yhä varm em pana kohti työväenluokan 
teo llista  tasavaltaa.

OIKEUS
Kenelle se kuuluu ja 
kenelle sen pitäisi kuulua?
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