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Y K SI Y L E IS E N  M IE L IP IT E E N  M U O K K A A M IST A PA

YLEINEN MIELIPIDE
HU LEINEN mielipide”  on lause, jota 

hyvin paljon käytetään, erikoisesti 
porvariston sanomistossa. Aina sil
loin, kun tapahtuu lakkoutumisia 

työläisten toimesta, tai muita sellaisia selk
kauksia, jotka vaikuttavat enemmän tai vä
hemmän kansan jokapäiväiseen elämään, 
puhutaan sanomistossa yleisestä mielipi
teestä. Selitetään, että se on sille tai tälle 
ryhmälle suosiollinen ja  sitä eli tätä vas
taan, Joskus anotaan, että yleinen mielipi
de kannustaa sen tai tämän asian suhteen 
tehtäväksi muutoksia ja  jollei niin tapahdu, 
voi yleinen mielipide muuttua pakottavak
si.. Noin ajatellen, asiaa pintapuolisesti 
katsoen, näyttää siis siltä, että yleisellä 
mielipiteellä tarkoitetaan kansan enemmis
tön tahtoa.

Mikä sitten on tuo yleinen mielipide? 
Onko sellainen vaikutin olemassa? Tähän 
viimeiseen kysymykseen voitaisiin vastata 
joko kielteisesti eli myönteisesti. Yleinen 
mielipide ei ole mitätön lause, tyh jää il
maa, vaan todellista elävää voimaa, joka 
vaikuttaa yhteiskunnallisten asiain kul
kuun. Tästä huolimatta voimme ilman e- 
päilemättä sanoa, että yleinen mielipide sel
laisena, kun sitä porvariston sanomistossa 
tulkitaan, ei tarkoita yleistä, kansan suuren 
enemmistön mielipidettä, vaan mitättömän 
pienen vähemmistön. Useissa tapauksissa, 
erikoisesti silloin, kun tuo yleinen mielipide 
“ esiintyy”  järjestynyttä työväestöä vas
taan, sillä tarkoitetaan perin muutamain ih
misten etujen mukaisia asioita.

Voidaksemme päästä selvään käsityk
seen tuosta yleisestä mielipiteestä meidän

täytyy etsiä sen johtavat juonet ja  tarkis
taa, kuinka sitä muokataan. Yleinen mieli
pide tarkoittaa kansan mielipidettä. Kansa 
on jakautunut kahteen osaan —  luokkaan 
—  joiden edut ovat vastakkaiset. Toista 
noista luokista me nimitämme työväenluo
kaksi, joka tuottaa yhteiskunnalliselle elä
mälle välttämättömät tarpeet ja  toista ka
pitalisti! uokaksi, joka omistaa kaikki yh
teiskunnalliselle tuotannolle välttämättö
mät välineet ja  samoin ne tuotteet, joita 
noiden välineiden avulla ja  kautta valmis
tetaan. Nämä luokat hankkivat eli saavat 
toimeentulonsa eri tavalla. Näin ollen nii
den edut ovat vastakkaiset. Samoin on nii
den jokapäiväinen elämä. Toinen nauttii 
hyvinvoinnista, elää ylellisyydessä ja  toinen 
kärsii puutetta, osalta elää huutavassa kur
juudessa.

Olosuhteet, joiden alaisena työläiset elä
vät ja  raatavat, ovat luonteeltaan, parem
min sanoen laadultaan sellaiset, että nii
den täytyy aineellisen perustansa vaikutta
misen kautta muokata mielipiteet vastak
kaisiksi niiden mielipiteille, jotka elävät yl
täkylläisyydessä. Mutta tästä huolimatta 
me näemme, että suuret joukot työväen
luokkaan kuuluvia ihmisiä, jotka elävät 
kurjuudessa, kuitenkin ajattelevat samoin 
kuin kapitalistiluokan jäsenet ja  puolusta
vat niiden etuja, useissa tapauksissa uhraa
vat elämänsäkin heidän hyväksensä. Kuin
ka näin voi tapahtua? Yleisen mielipiteen 
kautta. Toisin sanoen, yksi maailman suu
rimmista "teollisuuksista’' tuottaa tuon kai
ken.

Sanoimme, että yksi suurimmista "teolli-
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suuksista" tuottaa tuon kaiken. Tällä em
me tarkoita hiilikaivosteollisuutta, emmekä 
mitään muuta raaka-aineita tai valmiita ta
varoita tuottavaa teollisuutta, vaan sitä 
“suurteollisuutta", joka muokkaa ihmisten 
ajatukset, kasvattaa ja  johtaa yleistä mie
lipidettä. Tämä ei ole mikään uusi työsken- 
telyala, mutta vasta meidän päivinämme se 
on kehitetty sangen joustavaksi ja  tehok
kaaksi. Sen edesauttamiseksi on käytetty 
tiedettä ja keksivää kykyä. Menneinä ai
koina, jolloin tiede oli joko lapsuustilassaan 
tai kokonaan tuntematon, yleisen mielipi
teen muokkaaminen kävi perin yksinkertai
sella tavalla, mutta silloinkin siinä onnis
tuttiin.

Karl Marx aikoinaan lausui, että hallit
sevan luokan ajatukset ovat kaikkina aikoi
na olleet vallitsevina. Vanhan ajan mieli
piteiden muokkaajana esiintyi kirkko. Jos 
orjat kapinoivat tai talonpojat valittivat 
köyhyyttään, niin kirkon palvelijat selitti
vät, että esivalta ei voi tehdä erehdystä, 
sillä se on olemassa Jumalan sallimuksesta. 
Jum ala on määrännyt sen, että toiset ovat 
rikkaita ja  toiset köyhiä ja  jokainen ken 
hänen ylhäisyytensä sallimusta vastaan ka
pinoi, tekee syntiä. “ Mitä enemmän te kär
sitte täällä maallisessa ja  lyhyessä elämäs
sä, sitä kirkkaamman kruunun te saatte tai
vaassa >— ijankaikkisuudessa.”

Mutta yhteiskunnallisen elämän kehityk
sen kulku aiheutti muutoksia tuotantota
voissa. Kasvoi uusi luokka, jonka edut ei
vät olleet sopusoinnussa maanomistajani 
kanssa. Tuli työpajain ja  tehtaiden omis
tajia. Näiden edut vaativat yleisen mieli
piteen muokkaamista. Alettiin väittämään,

että taivaan “ taatolla" ei ole mitään teke
mistä kuninkaiden ja  maaloordien isännyy
den kanssa. Ilmestyi suuruuksia, jotka 
saarnasivat, että Jum ala ei ole määrännyt 
kuninkaita ja  muita ylimyksiä, nouskaa ja  
kukistakaa noiden valta. Vallankumousvir- 
ran tunnuslauseeksi otettiin vapaus, veljeys 
ja  tasa-arvoisuus. Näille “ nurkkakiville” 
rakennettiin tasavalta Yhdysvaltoihin ja 
Ranskaan. Ja  noille tunnuslauseille alet
tiin yleistä mielipidettä kauttaaltaan kai
kissa kapitalistisissa maissa vakiinnutta
maan.

Vapaus, veljeys ja  tasa-arvoisuus —  yh
täläiset oikeudet elämän onnellisuuden 
hankkimisessa —  jäivät kuitenkin kuolleik
si kirjaimiksi; fraaseiksi, joiden nimessä 
muokataan yleistä mielipidettä. Vapaus ja  
hyvinvointi ovat hallitsevan luokan omai
suutta ja  työläisillä on tilaisuus tavoitella 
niitä. Yleisen mielipiteen mukaan on oikein 
se, että kapitalistiluokka omistaa kaikki 
rikkaudet, rautatiet, kaivokset ja  kaikki 
maan alla olevat mineraalirikkaudet. Sa
moin tuon mielipiteen mukaan on oikein, 
vaikk’ei työläiset omista mitään muuta kuin 
repaleiset päälyhousut, jottei yleiselle mie
lipiteelle “ vastenmieliset" ruumiinosat näy. 
Yleinen mielipide ei ole mitään muuta kuin 
kapitalistiluokan ääni, jota toistavat tuon 
luokan palveluksessa olevat julkisuusväli- 
neet.

Yleisen mielipiteen juurruttaminen ihmi
siin alkaa jo silloin, kun nämä ovat kouluis
sa. Tuhannet opettajat, joiden mielipiteet 
on muokattu yleisen mielipiteen mukaisiksi, 
tekevät parhaan kykynsä mukaan työtä, 
jonka kautta nuorukaisiin istutetaan kapi
talistiluokan etujen mukainen maailman
katsomus. Työväenluokan pyrkimykset, si
käli kuin ne edustavat luokkatietoisuutta, 
maalataan roskajoukkojen harrastuksiksi, 
joille kenenkään “ kunnolliseksi kansalai
seksi”  haluavan ihmisen ei tulisi lainata 
suosiollista huomiota. Opetetaan isänmaal
lisuutta, joka kulkee eli vetää riistäjäin 
etujen kanssa samaan suuntaan.

Sanomalehdistö ja  kirjallisuus näyttelee 
suurta osaa yleisen mielipiteen muokkaami
sessa. Kun muistutamme mieliimme, kuin
ka sanomalehdistö juoksutti tämän maan 
kansaa sodan aikana, niin saamme jonkin
laisen käsityksen sen (sanomalehdistön) 
merkityksestä. Ennen kuin Yhdysvallat 
yhtyivät sotaan, eli ajalla jolloin tämän 
maan kapitalistit myivät sota tarpeita mo
lemmille vihollisjoukoille, kannatti yleinen 
mielipide puolueettomuutta. Presidentti 
Wilson antoi julistuksia, joissa kehoitettiin, 
että “ olkaa puolueettomia ajatuksissanne 
ja  töissänne". Rauhan puolesta toimeen
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pantiin kansallisia rukouksia. Yleinen mie
lipide oli rauhan kannalla ja  lauloi: "Minä 
en kasvattanut poikaani sotilaaksi". Mutta 
kun liittolaismaat olivat joutumassa hävi
ölle ja  näytti siltä, että niiile annetut tämän 
maan rahamiesten miljoonat menetetään, 
niin täytyi rientää joukkoon. “ Kansanval
taa uhkaa vaara !" Näin alettiin huutamaan 
ja  yleinen mielipide käännettiin ylösalasin 
hyvin nopeasti.

Mutta sota päättyi. Seurasi teollisuuksia 
järkyttävä pulakausi. Työn ja  pääoman vä
lit kiristyivät. Yleisen mielipiteen muok
kaajat alkoivat puhumaan toisista asioista. 
“ Kansanvalta" unhoitettiin. Siitä ei enaän 
paljon puhuta. “ Hinnat ovat liian korkeat. 
Kansa joutuu siitä kärsimään. Hinnat ovat 
korkeita siksi, että työläiset vaativat liian 
suuria palkkoja” . Noin alettiin vakuutta
maan yleisen mielipiteen nimessä. Palkat 
menivät alaspäin nopeasti. Joissakin tapa
uksissa järjestyneetkin työläiset vapaaeh
toisesti suostuivat laskemaan palkkojansa. 
Yleistä mielipidettä toteltiin ja  totellaan 
yhä vieläkin.

Yleinen mielipide, sellaisena kuin sitä 
nykyään esitetään, ei ole mikään muu kuin 
kapitalistiluokan etujen puolustamista tar
koittava julkisuustyö, jolla valitettavasti on 
suuri kantavuus. Sitä vastaan täytyy kas
vaa työläisten mielipide. Väistämättömästi

tulee aika, jolloin työläisten mielipide tu
lee yleiseksi mielipiteeksi. Silloin vasta y- 
leistä mielipidettä voidaan sanoa kansan enemmistön mielipiteeksi —  yleiseksi mie
lipiteeksi —  tuon lauseen täydessä merki
tyksessä.

Työväenluokka muodostuu kansan enem
mistöstä ja  siksi sillä on mahdollisuus teh
dä mielipiteensä vallitsevaksi. Se omaa voi
man ja  keinot tuon tarkoitusperän saavut
tamiseksi. Kunhan se vain oppii niitä käyt
tämään. Tämän seikan käsittää vasta vain 
pieni osa työväenluokasta. Näiden tehtävä 
on levittää ja juurruttaa työväenluokan kes
kuuteen sille edullisia oppeja. Tämä voi 
tapahtua monia keinoja käyttämällä. Pu
hujalavat, koulut, sanomalehdet ja  muu 
kirjallisuus ovat yleisempiä tuon työväen
luokalle edullisen mielipiteen levittämisvä- 
lineitä. Jokapäiväistä kanssakeskustelua 
myös käytetään siihen tarkoitukseen ja  sil
lä on suuri merkitys. Käyttäkäämme kaik
kia noita keinoja ja  muitakin, jotka näem
me edullisiksi. Levittäkäämme työväenluo
kan jäsenten keskuuteen luokkamielipitei- 
tä ja  kehoittakaamme niitä yhtymään or- 
gaaneihin —  järjestöihin —  joiden kautta 
tuo luokkamielipide saadaan yleiseksi mie
lipiteeksi ja  lopulta voidaan muuttaa kaik
ki aineellinen hyvinvointi yleiseksi —  kan
san —  hyvinvoinniksi.

AJATTELE TOKI

T yö lä in en  a h e r ta a  päiv iä  p itk iä , 
pa lkka on pieni, siihen on pakko. 
V o im iansa  s ä ä s tä m ä ttä , on sitk iä ,
—  pe lk ää  vissiin, jo s  joskus tu lis  lakko,
e t tä  sen v a ra lta  ko itta is  vähän , nääs 
ka tso a  om aa e tu a a n  j a --------- sääs tää .

L yh yen la inen  on tuo  ihm isp a ran  jä rk i, 
k u n  to iselle  r ik k a u tta  luo, sen hyödyksi. 
T av a tto m an  ty lsä  on sen aseen kärk i 
m illä itsen sä  s a a tta a  m yödyksi.
V a ik k a  ei asem an sa  parem m aksi tu le  
e ik ä  y h tä ä n  h iu k k aa  e tehen  kule.

T o inen  työsi tu lo k se t ta id o lla  k ä y ttä ä
—  itseäsi v a s taa n , sehän  lak i om pi.
S iitä  h u o lim a tta  e t ’edes ko ita  n ä y ttä ä  
v ihaasi heille  —  a ja tte le h a n  toki.
S itä h ä n  se on, ei s iitä  m ih inkään  päästä , 
e t tä  ku o le t köy hän ä , siis sää s tä , —• sääs tä .

Ihm isen “h e lv e tti”  on se ah n eud en  p iru , 
m ikä y ö tä  ja  pä ivää  sääs täm ällä  n p iinaa . 
O m a syysi, aivojesi " h a ju ” on se s iru , 
m ikä s y n n y ttä ä  su u rem p aa  "k iim aa” . 
T yöv äen asia lle  o le t sä k u rja , 
ja  k a n ia s i koh talo  s inun  täh te s i on n u r ja .

K eh itys ei kule itsensä  hu lluksi tek em ällä , 
va ikka  “u ik o ”  olis lu jem p aa  kuin  vuo ri. 
E ik ä  ihm inen puh d istu  —  pesem ällä 
—  s isä ltä  on m ä tä ä , jo s  k iiltäk in  kuori.
Se on vain  mies, jo k a  tö illän sä  toim ii, 
a ik an sa  p ienen rik k a ru o h o ja  pois poim ii.

K au n iit ty ö t k a sv a tta a , s iin ä  ehtosi.
O nko se liik a a?  M onelle se  ky llä  on.
S iksipä  ju u r i  on  ky lm ä kehtosi 
S u ru t ja  h u o le t onnesi, —  o le t to ivo ton.
M u tta , ---- lu o d aan  a ik a a  u u t ta  pa rem p aa ,
p e tty m y k se t h u o lineen  e i ja k sa  lan n is ta a .
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