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MISSÄ ON TYÖVÄENLUOKAN VOIMA

E N N E N K U IN  tähän kysymykseen 
voimme tyydyttävästi vastata täy
tyy meidän tuntea vallassaolevan 

luokan voima. Työväenluokan, onnis
tuakseen luokkataistelussa, on , välttämä
töntä tietää näiden kahteen vihollis
leiriin jakautuneiden luokkain voimasuh
teet. Sikäli kun työläiset tulevat näistä 
asioista selville, alkavat he myös järjestyä 
aikaansa vastaaviin teollisuusjärjestöihin. 
Jo vähemmänkin tietoinen työläinen tietää 
sen tosiasian, että työn ja  pääoman välillä 
on luokkataistelu käynnissä. Mutta kun 
me löydämme perustan tälle taistelulle, 
olemme jo saavuttaneet paljon. Sen me 
parhaiten tulemme löytämään kun me 
tutkimme kapitalistista tuotantotapaa, joka 
perustuu yliarvon riistolle.

Kapitalistiluokan olemassaolo olisi mah
dottomuus ilman yliarvon riistoa. Tämä 
myös tuo työväenluokan luokkataistelulle 
pohjan. Tuotannossa on siis lähde, josta 
kapitalistiluokka imee itseensä sen yhteis
kuntataloudellisen voiman, jolla se maail
maa hallitsee. Kun työläiset, olosuhteitten 
pakoittamina, joutuvat omia luokkaetujaan 
puolustamaan, joutuvat he tekemisiin kor
kealle kehittyyneen konetekniikan ja  valta
vien pääomayhtymien kanssa. Työläiset 
Amerikassa ovat joutuneet tilanteeseen, 
jossa luokkaristiriidat tulevat hyvin räi
keästi näkyviin. Luokkataistelu on täällä 
kehittynyt ja  yhä kehittyy tekniikan paran
tuessa, kohti omistavan ja omistamattoman 
luokan välistä kamppailua vallasta.

Vallankumouksellista työväestöä ei tyy
dytä enään välilliset pikkkuparannukset, 
vaan se pyrkii järjestämään ja  kasvatta
maan^ työväenluokkaa koko tuotannon ja  
jaon valtaamiseen. Tässä historiallisessa 
tehtävässään tulee työväenluokka lopulta 
mittaamaan voittonsa oman luokkajärj es
ton ja luokkatietoisuuden perusteella. Työ
väenluokan keskuudessa on käynnissä lak
kaamaton väittely juuri tästä, missä on se 
todellinen voima, eli toisin sanottuna mikä 
on se järjestö ja ne menettelytavat jotka 
johdattavat palkkatyöväestön onnelliseen 
voittoon.

O n k o  t y ö v ä e n l u o k a n  v o i m a  p o l i t i i k a s s a ?

Pikkuporvarillisen järjestelmän rippeet 
nuo keskiluokkalaiset ainekset, jotka vielä 
mellastavat työn ja pääoman välissä, ovat

lähteneet meille selostamaan poliitillisen 
toiminnan tärkeyttä. Onhan luonnollista et
tä tämä aines ollessaan yhteiskuntatalou
dellista voimaa vailla, koettaa omia etujaan 
ajaa politikoimalla. Tässä ei Oilisi mitään 
pahaa, jos se ei kääntyisi palkkatyöväestön 
puoleen, selittäen omatta luokkanäkökannal- 
taan katsoen, että politiikassa lepää myös 
työläistenkin voima. Meidän ei tarvitse ko
vinkaan paljon tutustua historiaan pääs
täksemme selville, että se ryhmä eli luokka, 
jolla on ollut kontrolli tuotantoon ja jakoon, 
on myös aina määrännyt aikansa poliitilli
sen elämän. Yhdysvalloissa tämä on sel
västi nähtävissä, mutta silti vielä on suuri 
joukko työläisiä, jotka luottavat valtiolli
seen toimintaan.

Pikkuporvarilliset ainekset ovat voineet 
agitatsionillaan vaikuttaa tietämättömään 
työväestöön ja osaksi niihinkin, jotka väit
tävät tuntevansa luokkataistelua. Missä 
määrin pikkuporvariston agitatsionin uh
riksi joutuneet työläiset tuntevat omistavan 
ja  omistamattoman luokan voimasuhteita, 
jää kyseen alaiseksi. Kapitalistiluokka ta
loudellisella voimallaan kontrolleeraa luo
mansa Juokkalaitokset.

Valtiollinen koneisto on alistettu palvele
maan taloudellista voimaa, se on vain tuo
tantoelämästä johtuva varjo. Mitä olisi sel
laisen laitoksen valtaamisesta apua silloin 
työläisillä? Tällä menettelytavalla, jos se 
olisi Yhdysvalloissakin mahdollista, saatai
siin vain uusia poliitillisia virkailijoita, 
mutta työväenluokan asema ei muuttuisi 
paremmaksi. Onhan Europan maissa, ku
ten täälläkin, sitä kokeiltu. Työläiset ovat 
siellä useammassakin maassa saavuttaneet 
sen, mitä he politiikalla tulevatkin saavut
tamaan. Yhä uusia pettymyksiä ja  ennes
tään täyteläinen kärsimyksen malja näyttää, 
täyttyvän yli äyräittensä.

Kun valveutunut työväestö puhuu luokka
taistelusta, tarkoittaa se taistelua jota käy
dään taloudellisella rintamalla, se on työ
maalla, jossa yliarvon riistokin tapahtuu. 
Mutta onhan Yhdysvalloissa taloudellisia- 
kin järjestöjä, joista huomatuimmat ovat 
vallankumouksellinen I. W. W. liitto ja A. 
F. of L. Koska vanhat ammattiliitot ovat 

, näytelleet Amerikan työväenliikkeessä koko 
suurta osaa, täytyy meidän myös tarkastaa,

; mitä ne ovat tänä päivänä.
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V a s t a a k o  A .  F .  o f  L .  l i i t t o  l u o k k a l i i k e t t ä ?

Sitä se ei tee. A. F . of L. liitto on aina 
edustanut vain vissin ryhmän ammatti
laisten etuja. Ensiksi se järjestää työläi
siä työkalun —  ammattinsa perusteella. 
Toiseksi se tekee kapitalistiluokan kanssa 
vissejä orjasopimuksia.

Kun ammattijärjestöt Huoruutensa päi
vinä joutuivat tekemisiin alhaisemman tuo
tantotekniikan ja pienempien pääomien 
kanssa, oli niillä tilaisuus saavuttaa vis-, 
seille ammattiryhmille etuisuuksia. Tänään 
on toinen kysym ys: voiko se edustaa edes 
omaa ryhmäänsä.

Me elämme höyryn ja sähkön korkealle 
kehittynyttä aikakautta. Kapitalistinen 
suurtuotanto on pystynyt särkemään am
mattitaidon. Se on entisestä ylpeästä am
mattilaisesta tehnyt konetta käyttävän 
orjan. Kun se on kyennyt pirstomaan 
ammattitaidon melkein olemattomiin, niin 
mikä estää sen pirstomasta ammattijärjes
töt. Kun työläiset järjestyvät työkalunsa 
perusteella ja  tekevät vissiä työsopimuksia 
työnantajain kanssa, joutuvat he taistele
maan itseään vastaan, särkemään itse oman 
lakkonsa ja  samalla hävittämään kaiken 
solidarisuuden keskuudestaan. Ammatti
järjestöjen viimeiset lakkotaistelut ovat yhä 
selvemmin todistaneet sen, ettei näiden 
järjestöjen avulla enään pysyttä edes tur
vaamaan omia jäseniään. Politiikalla kei- 
nottelevat pikkuporvarit ovat myös jo en
nestään kirjavaan ohjelmaansa lisänneet 
ammattijärjestöjen valtaus “ sisältäporauk- 
sen” kautta. Tämän pitäisi olla parhaan 
menettelytavan muuttaa vanhat ammatti
järjestöt palvelemaan heidäiv etujaan, ja 
siitäkin syystä, että sen ovat ohjelmaansa 
hyväksyneet jonkun keskiaikaisen feodaali
sen kehitystason omaavan maan pikkupor
varit. Heidän ohjelmassaan on koko joukko 
ulkomailla teroitettuja fraaseja, jotka eivät 
tahdo tarttua Amerikalaiseen luokkataiste- 
lumaaperään.

Käytännöllinen elämä on meille opettanut 
sen, että kun vanhat ammattiliitot ovat olo
suhteitten pakottamina joutuneet ottamaan 
puolustavan askeleen lakkojenkin avulla, 
on keskittynyt hyviii järjestynyt kapitalis- 
tiluokka pystynyt ne murskaamaan. Tässä 
tehtävässä heitä auttaa ammattiliittojen 
suuri virkamieslauma, joka omaa etuaan 
silmällä pitäen on aina valmis myymään 
omat jäsenensä työnantajille mistä hinnas
ta vaan.

Menneitten aikojen synnyttämät ryhmä- 
järjestöt eivät voi palvella kahdennenkym

menennen vuosisadan luokkaliikettä. Vii
meinen merimiesten lakko oli sattuva to
distus siitä, mitenkä vanhojen, aikaansa 
vastaamattomien järjestöjen käy silloin, 
kun ne antautuvat työnantajien kanssa 
lakkotaisteluun. Kokemuksien koulu on 
opettanut työläiset näkemään, että heidän 
järjestönsä potee parantumantonta tautia. 
He katkaisivat siltä viimeisenkin elämän
langan yhtymällä omaan luokkataistelu] är- 
j estoon, I. W. W. liittoon, jättäen jäi el le 
vain virallisen nimen, hyvät johtajat ja 
osan uskollisia työläisiä. Moskovalaisissa 
merkeissä kulkevat pikkuporvaritkin myö
hästyivät ja  tulevat edelleenkin myöhästy
mään, mikäli on palkkatyöväestön järjestä
minen ja kasvatustyö kysymyksessä. Koska 
vanhat ammattiliitot .eivät vastaa enään 
tarkoitustaan, eivätkä voi palvella edes sen 
pienen ryhmänkään etuja, johon ne alku
jaan on tarkoitettu, puhumattakaan siitä, 
että voisivat palvella koko työväenluokkaa, 
on täytynyt syntyä parempia aikaansa vas
taavia teollisuusjärj estoja.

I .  W .  W .  l i i t t o  o n  l u o k k a u n i o .

Missä ikinä kapitalistiluokka on särkenyt 
feodaaliset siteet ja  pikkuporvarillisen tuo
tannon, on se rakentanut oman suurtuotan
tonsa tilalle. Se on keskittänyt työläiset 
suuriin teollisuutta käsittäviin armeijoihin. 
Teollisuuden yhä kehittyessä me näemme, 
että työväenluokka lukumääräänsä nähden 
yhä kasvaa. Mitä enemmän tuotannollinen 
kehitys tekee tällä alalla työtänsä, kasvat
taa se työväenluokan voimaa ja  yhä parem
min työläiset alkavat omaa taloudellista 
voimaansa tuntemaan. Kapitalistiluokka 
on tehnyt työläisistä yhteiskunnallisesti 
palkkatyöväenluokan ja  sikäli kun tekniik-

■ ka paranee ja  pääomat keskittyvät, muo
dostuu pelkkä työ Iäisistä se luokka, josta 
kaikki muut ainekset ovat riippuvaisia.

I. W. W. liitto, tuntiessaan palkkatyö
läisten tärkeän tuotannollisen aseman, on 
lähtenyt järjestämään myös työläisiä siltä 
pohjalta. Kun työläiset järjestyvät teolli- 
suuksittain ja keskittävät teollisuusunioit- 
ten kautta itsensä yhteen suureen unioon, 
ovat he järjestyneet sille tieteelliselle poh
jalle, minkä nykyinen järjestelmä on luo
nut. I. \V. W. liitto, joka pyrkii työläisiä 
järjestämään tältä kannalta, ei siis edusta 
eri ryhmien, vaan koko työväenluokan etua.

■ Se on työväenluokan luokkajärjestö sanan 
taydellisimmässä merkityksessä. L  W. W.

• liitto edelleen tuntien, että palkkatyöläiset
■ yksin sen tuotannollisen asemansa perus-
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teella voivat nykyisen riistojärjestelmän 
poistaa, on periaateohjelmaansa liittänyt 
seuraavan vallankumouksellisen lauseen: 
‘ ‘ N a i d e n  k a h d e n  l u o k a n  v i i l i l l ä  t ä y t y y  t a i s 

t e l u n  j a t k u a  n i i n  k a n a n ,  k u n n e s  m a a i l m a n  

t y ö l ä i s e t  j ä r j e s t y v ä t  l u o k k a n a ,  o t t a v a t  h a l 

t u u n s a  m a a n  j a  t u o t a n t o k o n e i s t o n  j a  p o i s 

t a v a t  p a l k k a j ä r j e s t e l m ä n , ”  Mikäli järjes
tömme on pystynyt työläisiä kasvattamaan, 
sikäli he ovat nämät vallankumoukselliset 
teoriat myös sovelluttaneet käytännölliseen 
luokkataisteluun.

L o p p u l a u s e .

Koska I. W. W. liitto on puhtaasti palk
katyöläisten järjestö ja toimii myös työläis
ten itsensä kautta, on se saanut myötätun
toa yhä suuremmassa määrin rehellisten 
työläisten puolelta. Kaikki muut yhteiskun
nalliset ainekset suhtautuvat tähän järjes
töön tavalla, joka pitäisi herättää jokaisen 
työläisen ajattelemaan suhdettaan tähän 
järjestöön. Jos me katselemme juuri rie
huvaa luokkataistelua lännellä, missä roh-

Kapitalistien ihanneyhteiskunta.
Järjestömme historia todistaa sen tois- 

asian myös, että kun kapitalistien tavara
tuotannolla on ollut hyvä kysyntä, ovat työ
läiset järjestömme taistelulippua kohotta
malla hyökänneet. Lännen metsätyöläisten 
lakko vuonna 19 17  näytti tässä hyvää esi
merkkiä. I. W. W :n teoriat joutuivat koe
tukselle ehkä enemmän kuin koskaan en
nen. Työläiset, huomatessaan mitenkä jär
jestömme periaatteita ja  menettelytapoja 
noudattaen he voivat menestyksellisesti 
taistella, alkavat yhä suuremmassa määräs
sä omaksua ne itselleen. Me olemme koke
muksien kautta oppineet erään tärkeän 
läksyn, sen nimittäin, että työläisten ta
loudellinen ja  samalla todellinen voima on 
tuotannossa ja  sen koko luokkavoima lepää 
sen teollisuus järjestöissä.

keat ja  pelkäämättömät toverimme ovat 
jatkuvasti asettuneet puolustamaan luok
kamme etuja, niin näemme, että he piirtävät 
kunniakasta taistelun historiaa järjestöm
me historian lehdille. Mikä on seuraus täs
tä? Luokkasotavankien luku nousee jo sa
toihin ja yhä vain näyttää uhrien luku li
sääntyvän. Kapitalisti luokka, tuo yliarvon 
riistosta juopunut luokka, tietää, että sen 
pyhää yksityisomistusoikeutta on loukattu 
ja  siksi se raatelevan pedon lailla kahlaa 
luokkamme veressä. Työläisten täytyy ras
kaan ja  paljon uhreja kysyvän taistelun 
avulla ottaa omat oikeutensa elämiseen.

Pikkuporvarit taas periaatteellisesti suh
tautuvat vallankumoukselliseen työväestöön 
ihan samalla tavalla, mutta käytännöllisesti 
heidän täytyy suhtautua eri Javalla. Heillä 
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ei ole yhteiskuntataloudellista voimaa mene- 
telläkseen niin kuin vallassaolevat. He 
agitatsionillaan koettavat myrkyttää työ
väestön palvelemaan omia luokkapyrkimyk- 
siään. Tässä tehtävässään he ovat osaksi 
onnistuneetkin. Me näemme että heidän 
leiriinsä lukeutuu vieläkin osa rehellisiä 
palkkatyöläisiäkin. Tietämätön työväestö 
on johdettu harhaan palvelemaan vieraita 
aineksia. Hyvin punotuilla vallankumouk
sellisilla fraaseilla on pystytty vaikutta
maan työväestön tunteisiin. Mutta sikäli 
kun työväestö itse alkaa harkitsemaan 
omaa asemaansa ja  tutustuu järjestömme 
kasvatustyöhön, alkavat he näkemään polii- 
tillisissa johtajissaan omalle luokalleen vaa
rallisia vihollisia. Niillä työläisillä jotka 
jo ovat ensimäisen ja  tärkeämmän luokka- 
velvollisuutensa täyttäneet yhtymällä I. W. 
W. liittoon, on vielä suuri tehtävä edessä, 
järjestää ja  kasvattaa tietämättömyydessä 
harhailevan työväestön. Sillä ainoa mikä 
pitää palkkatyöläiset ulkona I. W. W. lii
tosta, on tietämättömyys. Siis työväenluo
kan luokkavoima, joka lepää tuotannossa, 
on järjestettävä ja  kasvatettava L *W . W.

liiton rakenteen, periaatteen ja  menettely
tapojen mukaisesti, silloin me olemme voi
makkaat ottamaan sen historiallisen tehtä
vän hartioillemme, joka meille työväenluok
kana kuuluu, nimittäin kapitalismin kukis
taminen ja tilalle luomaan työn vapaa tasa
valta. Tässä suuressa ja ihmiskunnan tär
keimmässä tehtävässä tarvitaan jokainen 
työväenluokan jäsen mukana.

Työläistoveri, ken oletkin, harkitse ja  
päätä luokkataistelijan tavalla, yhdy I. W. 
W. liittoon jäseneksi. Jos jo olet yhtynyt, 
muista että olet yhtynyt taistelujärjestöön 
joka velvoittaa jäseniään vissinlaisia velvol
lisuuksia täyttämään. I. W. W. liitossa tar
koittaa velvollisuudet työläisten luokkavoi- 
man järjestämistä ja  kasvattamista. Tähän 
tärkeään tehtävään kutsuu meitä koko työ
väenluokan tulevaisuus. Miljooniin nousee 
niiden uhrien luku, jotka ovat kapitalisti
sella rintamalla joutuneet uhraamaan elä
mänsä. Ainoa joka sen riiston ja  hirvittä
vät teurastukset voi lopettaa, on tietoisesti 
teollisuuksittain järjestynyt työväen luok
kavoima.

K o r t t i n u m e r o  253456.

TEKNIIKAN EDISTYKSESTÄ

Bs a  A  JU M A L A  katsoi kaikkea, kuin 
|P! hän tehnyt oli, ja  katso, ne olivat 
£p| sangen hyvät.”  Raamatun mukaan 
ei kuitenkaan kulunut pitkää aikaa, ennen

kuin Jehova huomasi erehtyneensä, erikoi
sesti sikäli kuin “ oma kuvansa”  oli kysy
myksessä ja  hän kirosi tämän, aikaisemmin 
hyväksi näkemänsä, “ oman kuvansa,”  
ajoi hänet pois Eedenistä, sanoen m. m. seu
raavasti: “ Otsas hiessä pitää sinun syö
män leipää.”

Kauan on ihmiskunta ollut “ Jehovan ki
rouksen”  alaisuudessa, äärettömän enem
mistön ollessa edelleen. Jehovan kerrotaan 
joskus lähettäneen “ ainoan poikansakin”  
pelastamaan aikaisemmin luomaansa ja  sit
temmin kiroamaansa “ esikuvaansa.”  Ki
rous on kuitenkin edelleen voimassa, vapau
tusta tullen ainoastaan sitä mukaa kuin ih
minen kehittää niitä välineitä, joilla hank
kii toimeentulonsa; sitä mukaa kuin tek
niikka edistyy. Tiede on todellinen ihmiskun
nan vapahtaja. Tekniikka on tieteen yksi

haara. Tiede taas edistyy sitä mukaa kuin 
tekniikka edistyy. “ Tekniikka on ihmisen 
suhde luontoon esineiden avulla. Näin ollen, 
kun .on puhe tekniikasta, niin käsittelemme 
sitä puolta, minkälaiset ovat ihmisen käy
tettävissä olevat välineet.”  Huomattavan 
määrän ihmisistä on tekniikan edistys jo  
vapauttanut “ Jehovan kirouksen”  alaisuu
desta, tehden sitä sitä mukaa kuin edistyy 

' itse.
Ihmiskunnan historiaa ei voida järkipe

räisesti selostaa siten, kuin jumaluusopil
liset ovat sitä selostaneet, sillä ihmiskun
nan “ historia voitaisiin kirjoittaa paljon 
todenmukaisemmin, jos se kirjoitetaan kun
kin aikakauden tuotannollisia olosuhteita 
selostamalla, kuin muuten.”  Teollisissa 
maissa eläviä ihmisiä alkaakin entistä vä
hemmässä määrässä tyydyttää vanhanai
kainen selitystapa asioista. Siksi eräs pro
fessorikin kai on sanonut viimeaikaisten 
keksintöjen tekevän välttämättömäksi raa
matun muuttamisen enemmän aikaansa 
vastaavaan asuun.
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