
TEHKÄÄ TYÖTÄ ETTÄ TULISITTE KÖYHEMMIKSI
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EHKÄÄ työtä! Tehkää työtä, prole- 
| taarit", huudahti ranskalainen La

fargue kirjassaan “ Oikeus Laiskuu
teen” . “ Tehkää työtä! proletaarit, 

lisätäksenne yhteiskunnallista rikkautta ja  
teidän omaa köyhyyttänne. Tehkää työtä! 
tehkää työtä, tullaksenne köyhemmiksi, jot
ta sitten saisitte tilaisuuden tehdä vielä e- 
nemmän työtä, vajotaksenne huutavaan kur
juuteen. Sellainen on kapitalistisen tuotan
non välttämätöin pakkolaki. Johtuen siitä, 
kun he ovat kuulleet ja  uskoneet taloustietei
lijöiden petollisia puheita, proletaarit ovat 
sieluineen ja  ruumiineen antautuneet työ- 
hulluuteen, jonka kautta syöksevät teolli- 
suuselämämme kriiseihin, mitkä järkyttä
vät koko yhteiskuntamme organismia. Sil
loin, kun tuotteita on liikaa ja  ostajista on 
puute, tehtaat suljetaan, työläiset joutuvat 
työttömäin armeijaan, jossa nälkä heitä 
ruoskii tuhansilla iskuillaan.”

Eedellä olevat lauseet Lafargue kirjoitti 
noin seitsemänkymmentä vuotta sitten, jol
loin Europan työläiset taistelivat “ työnte- 
ko-oikeuslakien” puolesta. Lafargue käsitti 
selvästi, mitä työn tehoistuminen tuottaa 
työläisille kapitalistisen tuotantotavan val
litessa. Tehkää työtä! Tuottakaa mahdolli
simman paljon, sopii vallan mainiosti vielä 
nykyäänkin Amerikan ja kaikkien muiden 
maiden työläisille. Tehkää työtä, kilvotel
kaa keskenänne, jotta tuottaisitte nopeasti 
ja mahdollisimman monet työläiset joutuisi
vat työttömäin armeijaan. Tehkää työtä, 
kappaletyössä ollessanne tuottakaa niahdol- 
limman paljon, jotta hinnat laskettaisiin ja 
saisitte tilaisuuden tehdä entistäkin enem
män työtä.

Sitten kun teitä on miljoonia työttömä
nä, teollisuuden vara-armeijassa, voivat ka
pitalistit yleensä alentaa teidän palkkanne 
ja  pitentää työpäivänne. Katsokaa mitä 
parhaillaan tapahtuu Saksassa. Siellä par
haillaan pitennetään työpäivää, “ jotta voi
taisiin tuottaa enempi ja nostaa Saksan teol- 
lisuuselämä” . Näinhän työnantajat ja  hei
dän palveliansa siellä selittävät. Samalla ai
kaa kerro taan, että lokakuun alussa Saksas
sa oli yli kaksi miljoonaa kokonaan työttö
mänä olevia työläisiä. Tähän laskettiin vain

sellaisten alueiden työläiset, jotka eivät ol
leet Ranskan miehittämiä. Näiden -kokonaan 
työttömänä olevain lisäksi, mainitulla ajal
la, oli seitsemän miljoonaa sellaista työläis
tä, jotka saivat tehdä työtä vain osittain. 
Näistä viimeksi mainituista noin kolme mil
joonaa sai tehdä työtä puolet ajasta tai vä
hemmän. Todellakin traagillinen tilanne.

Työttömyydestä johtuen työläisten osto- 
kyky on painut niin alhaalle, että he eivät 
voi hankkia edes alhaisemmankaan vaati
muksen mukaisia elämän tarpeita. Yksi jo
kaisesta kymmenestä lapsesta, jotka nyky
ään syntyvät Berliinissä, joutuu orpojen 
hoitolaan, kuten hiljattain tulleessa tiedo
tuksessa vakuutetaan. Saksassa on nyky
ään kaupunkeja, joiden asukkaiden lapsista 
yksi jokaisesta neljästä potee tuberkelia. 
Eräs sanomalehtimies lausui, että jos tilan
ne, missä Saksan työläiset nykyään elävät, 
olisi tullut yhfäkkiä, niin se olisi aiheutta
nut verisen vallankumouksen, mutta vähit
täin tullen se on heikentänyt ihmiset, se on, 
työläiset niin tyysti, että kirjaimellisesti sa
noen he ovat liian heikkoja kapinoimaan.

Edellä oleva Saksasta. Sama pitää paik
kansa kaikkiin muihin teollisuusmaihin näh
den. Englannissa on jo vuosikausia ollut 
miljoonia työläisiä työttömänä. Ranska on 
ollut ikäänkuin poikkeusasemassa Saksan 
työläisten kustannuksella, mutta vähitellen 
sekin “ löytää itsensä” , kuten jotkut sano
vat. Työttömyys on sielläkin alkanut lisään
tymään huimaavalla nopeudella aivan vii
meisten kuukausien aikana. Työläisten elä
mäntaso laskeutuu. Niin vakuutetaan. A- 
meriltassa myös työttömyys käy yhä ylei
semmäksi.

Samalla kun täällä työttömyys lisääntyy, 
alkavat työnantajat yhä häikäilemättömäm- 
min katkomaan palkkoja. Siitä johtuen työ
läisten ostokyky huonontuu. Useilla teolli
suusaloilla on palkkoja laskettu aivan vii
meisten kuukausien aikana,voisimme ehkä 
sanoa, aivan viimeisten viikkojen aikana. 
Uusia palkkain alennuksia on odotettavissa. 
Niistä jo puhutaan aivan julkisesti porva
riston sanomistossa. Työnantajat ilakoiden 
selittävät, että vallitseva työttömyys vai
kuttaa masentavasti työläisiin. Heiltä häviää 3
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taisteluinto. Työttömyyttä, eli työttömäksi 
joutumista, peläten lie työläiset, jotka saa
vat olla työssä, suostuvat ehdotettuihin palk
kain alennuksiin. Vain esimerkiksi manitta- 
koon hiilituotannon alalla työskentelevät 
työläiset, eli sillä teollisuusalalla vallitseva 
tilanne.

Kivihiilikaivostyöläisten mahdollisesta 
lakkoutumisesta on sanomistossa puhuttu 
yhtä ja  toista. Kuluttajia on kehoitettu va
rustautumaan lakon varalle, se on, laitta
maan mahdollisimman suuret varastot kivi
hiiltä. Näin menetellen on saatu kaupaksi 
kivihiiltä, suuret varastot kuluttajille, jot
tei ole pelkoa pikaisesta kivihiilipulasta, jos 
lakko sattuisi alkamaan. Tältä puolen kat
soen varustautuminen on kai yhtiöitä tyy
dyttävä. Nyt aletaan puhumaan kaivostyö
läisten lakon mahdollisuuksista epäilyttä
vässä äänilajissa. Työnantajat, kivihiilikai- 
vosyhtiöt, ilakoivat ja  kertovat tilanteen o- 
levan heille suosiollisen.

Työnantajat aina käyttävät työttömyyt
tä hyväksensä ja  sen kustannuksella kiris
tävät työläisiä, jotka ovat työssä. Samoin 
kaivosyhtiöt. Suurissa päivälehdissä selite
tään, että tilanne ei ole tällä kertaa odolli- 
nen kaivostyöläisille ja heidän järjestöllen
sä. Sellaiset kivihiilikaivokset, jotka käyttä
vät järjestymätöintä työvoimaa, tuottavat 
suuren osan tarvittavasta kivihiilestä. Näi
den kaivoksien tuotanto on aivan viimeisten 
kuukausien aikana tehoistunut, kuten lehdis
sä selitetään. Palkkoja on laskettu. Jä r jes
tymättömät työläiset eivät ole voineet aset
tua palkkain alennuksia vastustavalle kan
nalle. Vanha virsi. Järjestyneitä kaivostyö
läisiä käyttävät yhtiöt ovat tilaisuudessa 
selittämään: “ me emme voi kilvoitella nii
den yhtiöiden kanssa, joiden työläisten pal
kat ovat paljon halvemmat kuin meidän. 
Jos mielitte säilyttää työpalkkanne, niin tei
dän täytyy suostua palkkain alennukseen."

Kivihiilikaivostyöläiset useilla paikkakun
nilla saavat nykyään tehdä työtä vain muu
taman päivän viikossa. Heidän jokapäiväi
selle elämälleen välttämättömäin tarpeiden 
ostamisessa tarvittavat varat ovat vähäiset. 
Siitäkin vähästä irtautuu jokainen ken jou
tuu kokonaan työttömäksi. Kukaan ei ha
luaisi menettää työpaikkaansa, vielä vähem
min sellaiset työläiset, jotka eivät ole luok- 
katietoisia. Jahka kun suostumme palkkain 
alennukseen, niin mahdollisesti saamme työ
tä. Näin varmaankin aprikoivat tuhannet 
kaivostyöläiset, joille epäilemättä tullaan e- 
sittämään palkkain alennusvaatimus tämän 
talven aikana, kun kaivosyhtiöiden kanssa 
tehdyt sopimukset päättyvät.

Hiilikaivostyöläiset ovat, teollisuusalan
sa työläisten lukumäärään verraten, ehkä

paremmin järjestyneet kuin minkään muun 
teollisuusalan työläiset ja  myös monilla tais
teluillaan osoittaneet ihailtavaa rohkeutta 
ja  kestävyyttä. Mutta kaikesta siitä huoli
matta heidän asemansa ei ole parempi kuin 
muidenkaan teollisuusalani työläisten. Hei
dän palkkatasonsa nousee ja  laskee työvoi
man kysynnän ja  tarjonnan lakien mukaan, 
aivan samoin kuin muidenkin teollisuustyö- 
läisten. Heillä ei ole suuria voiton mahdolli
suuksia, jos joutuvat lakkoutumaan. He o- 
vat tehneet työtä, tuottaneet mahdollisim
man paljon, jotta saavat tilaisuuden tehdä 
vielä enemmän työtä, Kuten Lafargue lau
sui. He ovat tehneet työtä, tuottaneet kivi
hiiltä suuret varastot, jotta työnantajat voi
vat niitä käyttää apunansa laskiessaan palk
koja.

Työläisten uuisi tehdä työtä työn vähen
tämiseksi. Järjestym ällä oikealla tavalla 
työläiset voivat hävittää kilvoittelun kes
kuudestaan, poistaa työnantajain keksimät 
työn kiihoituskeinot, kuten kappaletyö ja 
muut sellaiset. Järjestymällä työläiset voi
vat lyhentää työpäivänsä, antaa tilaisuuden 
työhön niille, jotka nykyään saavat olla 
työttöminä ja  työnantajain apuna palkko
jen polkemisessa. Järjestymällä työläiset 
voivat vaatia suurempia palkkoja, korottaa 
elämäntasoansa, josta johtuen yhteiskunnal
listen tuotteiden kulutus lisääntyy, Kulutuk- 
sen lisääntymisestä luonnollisena seurauk
sena ollen voidaan tuottaa enempi ja  joudu
taan lisäämään työvoimaa.

Hyvin järjestyneinä ja  tehtävistään sekä 
oikeuksistaan tietoisina oljen työläiset voi
vat tehdä paljon. He voivat poistaa syyt val
litsevassa yhteiskunnassa ilmeneviin puut
teellisuuksiin ja  paheisiin. Kunnan yksityis- 
omistusoikeus yhteiskunnalliseen tuotan
toon ja  jakoon sekä niille välttämättömiin 
välineisiin nähden poistuu, niin häviää työt
tömyys, nälkä ja kurjuus sekä kaikenlaiset 
kapitalistiselle yhteiskunnalle ominaiset pa
heet. Kunhan kapitalistiluokan jäsenet — 
työnantajat — joutuvat “ overhaaleihin” , 
hankkimaan jokapäiväiselle elämälleen vält
tämättömät tarpeet työtä tekemällä, niin 
epäilemättä he lakkaavat väittämästä, ettei 
kuuden- tai neljäntunnin työpäivä ole mah
dollinen koskaan. Varmasti hekin ovat val
miita selittämään, että huonoilmaisessa 
kaivannossa työskenteleville työläisille on 
neljäntunnin työpäivä kyllin pitkä. Teh- 
käämme järjestämistyötä jotta  mahdolli
simman läheisessä tulevaisuudessa voisim
me nykyisille työnantajillemme käytännöl
lisen kokemuksen kautta näyttää, että he
kin mielellään kannattavat työpäivän ly
hentämistä, nälän ja  puutteen poistamista.
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