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TALOUDELLINEN TOIMINTA ETUTILALLE
U O RAN AISEEN  taloudelliseen voi- 

I  maan ja  palkkaproletariaatin o- 
) maan luokkavoimaan luottavat se- 
J  kä industrialistista unionismia kan

nattavat käsitykset avartuvat, voimistuvat 
ja  valtaavat oikeutetun tilansa yhä suurem
pien työläisjoukkojen keskuudessa kautta 
maailman. Tämän tosiasian huomaavat, o- 
vat jo  aikoja sitten osalta oivaltaneet, poli
tikoitavat, jotka kuuluvat erinäisillä nimil
lä  esiintyviin poliittisiin työväenpuoluei
siin. Näiden, poliittisten puolueiden, välillä 
joku  vuosi sitten vallinneet näennäiset mie
lipide-eroavaisuudet ovat hävinneet, sula
neet kuin jä ä  kesäisessä auringonpais
teessa. E ipä siinä kaikki, että nämä poliit
tiset työväenpuolueet olisivat lyöneet vel
jenkättä keskenään, vaan ne ovat useissa 
tapauksissa antautuneet samaan juoneen 
suoranaisten porvaripuolueiden ja  verestä 
punottavan fascismin kanssa. J a  miksikäs 
ei. Teoreettisissa harrastuksissaan ja  käy
tännöllisissä pyrkim yksissään sosialistipuo- 
lue, kommunistipuolue ja  muut n. k. työvä
enpuolueet, fascismi sekä niin kutsutut li
beraaliset porvaripuolueet pyrkivät samaan 
pääm äärään. Jokainen näistä liikkeistä 
ruoskii ja  arvostelee suurkapitalismia ja  
pyrkii voimistuttamaan rappeutumistilassa 
olevia keskiluokkia —  jarruttavat palkka- 
proletariaatin kasvamista ja  sen yhteiskun
nallisen merkityksen suurentumista.

Jotkut voivat väittää, että fascismi ei tar
koita keskiluokkain voimistuttamista, vaan 
palvelee suoranaisesti suurkapitalismia. 
Näin ei ole asianlaita. Se ruoskii “ riistäjiä” , 
lupaa maattomille maata ja  työttömille 
työtä. Samoin tekee kommunistipuolue ja  
kaikki sen sikiöt. Samoin tekee sosialisti- 
puolue ja  kaikki sen siipipuolueet. Niin te
kee myös jotkut liberaaliset porvaripuolu
eet, Meidän ei tarvitse kuluttaa tilaa näi
den seikkain todistelemiseksi hyvinkään 
paljon. Jokainen niistä pääsee selville, kun 
tarkistaa kyseessä olevien puolueiden oh
jelm ia ja  teesejä. Antakaamme kommunis
tien itse todistaa, mitä fascismi lupaa. Y rjö

Sirola, jonka lausuntoa tuskin kukaan ha
luaa asettaa kyseenalaiseksi, lausuu fascis- 
mista seuraavasti:

“ S illä ym m ärtävät monet kaikkinaista 
vastavallankum ouksellista väkivaltaa. T ä
mä ei ole ihan oikein sanottu. Fascism i on 
aivan omaperäinen liike, johtuva ajankoh
dasta. Se perustuu pikkuporvariston ja  ta
lonpoikain epätoivoon kapitalistisen rappi
on kynsissä. Velkaantuneet m aanvljelijät, 
.vararikkoiset pikkuporvarit, virattomaksi 
heitetty intelligenssi, jopa eräät takapaju i
set työväen ryhmät ovat valmiit heittäyty
mään minkä tahansa poliittisen seikkaili
jan  johdettaviksi, joka lupaa palauttaa jä r 
jestyksen ja  hyvinvoinnin kaikille. Fascis
mi lupaa. Sen edustajat käyttävät jy rk k ä ä  
kieltä kiskureita, “ juutalaisia” , vastaan. Ne 
lupaavat a jaa  pellolle hallituksen ja  p arla
mentin poliittiset huijarit. Ne lupaavat an
taa maattomille maata ja  työttömille työ
tä. J a  he lupaavat kohottaa kunniaan isän
maan” .

Sehän on selvää, kuin plakki. Eikö juuri 
samaa lupaa kaikki muut poliittiset työvä
enpuolueet. Niiden mukana kommunisti
puolue. Tosin kommunistisella liikkeellä ei 
ole omintakeista, muista liikkeistä riippu- 
matointa, puoluetta enään monessakaan 
maassa. Samoin on sosialidemokraattisen 
liikkeen kansaa. Ne ovat “ yhteisen rinta
man” ' nimessä vetäytyneet pois entisten lip- 
puinsa alta ja  sulautuneet muihin reformis- 
tipuolueisiin, kuten työväenpuolueisiin, far- 
mer-labor “ parteihin”  ja  muihin sellaisiin 
sekasikiöihin. Tässä sivumennen tulkoon 
sanotuksi, että tämä sulautuminen, eli enti
sistä nimistä karkkoileminen on tapahtu
nut joistain muista syistä, eikä siksi, että to
dellisuudessa olisi haluttu saada voim akas 
työväenluokan rintama, hyökkäävän kapi- 
talistiluokan rintam aa vastaan. Jo s  kommu
nistinen liike ei olisi vielä missään maassa 
joutunut käytännöllisesti osoittamaan, mitä 
se saa aikaan päästyään valtiovallan her
raksi, niin epäilem ättä se liike esiintyisi al
kuperäisessä loistavassa nimessään. Jo s  so
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sialidemokraattinen liike ei olisi joutunut 
valtiovallan herraksi missään maassa, niin 
vielä olisi olemassa täysiverisiä sosialisti- 
puolueita. Mutta nämä liikkeet, niihin kuu
luvat puolueet, ovat joutuneet käytännöl
listen kokemustensa kautta näyttämään, 
että niiden ylivalta tarkoittaa palkkatyö
läisille samaa, kuin yleensä porvarillisten 
puolueiden, joskin joissakin tapauksissa 
vähän hienommassa muodossa. Lincoln sa
noi: “ Te voitte petkuttaa osaa kansasta ai
na, te voitte petkuttaa koko kansaa jonkun 
aikaa, mutta te ette voi petkuttaa koko 
kansaa jatkuvasti.”  Kommunistinen ja  so
sialidemokraattinen liike voi petkuttaa jo i
takin työläisiä aina, joissakin maissa kaik
kia jonkun aikaa, mutta missään ei kaikkia 
työläisiä jatkuvasti. Siksi, kun kommunisti
puolue ja  sosialidemokraattinen puolue ni
miensä puolesta ovat tulleet niin tunnetuik
si ja  tahratuiksi, että niillä ei voida narrata 
työläisiä, muutetaan nimiä, perustetaan 
“ työväenpuolue” , “ workers-party” , farm er 
Iabor party” , y. m. aina loppumattomiin 
saakka. Uusi nimi kajahtaa kauniimmalta, 
uusi nimi tekee vanhasta puolueesta uuden 
puolueen, vaikka periaatteellinen ja  käy
tännöllinen ohjelma pysyy samanlaisena ja  
samat rämeistyneet politikoitsijat on satu
lassa.

No niin. Vähän alumpana mainittiin, et
tä fascismi on pikkuporvarillista liikettä. 
Kukaan ei enäan viitsi edes leikinkään 
vuoksi väittää, etteikö sosialidemokraatti
nen liike olisi sitä sam aa, sillä siitähän fa s
istin e n  liike tosiasiallisesti on alkunsa saa
nut. Mussolinit ja  Hitlerit ovat entisiä, ehkä 
nykyisiäkin, sosialisteja. Entäs sitten täk ä
läinen kommonustipuolueen jälkeläinen 
—  workers-farm er-labor party. W orkers- 
puolue kai on Federated Farm er Labor 
Partyn yksi osa, alistuvassa asemassa oleva 
osa. Mitä F, F . L. P :y  sanoo, sen nielee 
Workerspuolue. Nämä puolueet puhuvat 
uuden puolueen perustamisesta. Toukok. 
lopulla, jos niiden päätökset paikkansa pi
tävät, tullaan pitämään konventsioni, jossa 
perustetaan “ kolmas puolue” . Minkälaiset 
ainekset tähän konventsioniin tulee otta
maan osaa? Teollisuustyöläiset, ei tietysti
kään itse, vaan jonkun lakimiehen eli ras- 
vottuneen politikoitsijan kautta; riistetyt 
farm arit; pienet liikem iehet; professonali- 
set ainekset ja  rikkaat, hyvinvoivat farm a
rit. Näin selittää F. F . L. P :yn  kansallissih- 
teeri. Kaikki nämä ainekset, kuulemma, o- 
vat tyytymättömiä nykyistä hallitusta koh
taan. Huomatkaa hallitusta. Mitään ei sa
nota siitä, ovatko ne tyytymättömiä nykyis
tä yhteiskuntajärjestelm ään vastaan. Kan

nattaako “ rikas, hyvinvoipa farm ari”  ny
kyisen riistojärjestelm än eli yksityisomis- 
tusoikeuden poistamista? Eipä suinkaan. 
Kannattaako pieni liikemies yksityisomis- 
tusoikeudn poistamista? Ei. K aikki he vaa
tivat suurempia mahdollisuuksia itselleen. 
Siksi he “ kapinoivat”  nykyisiä vallassa ole
via puolueita vastaan. He haluavat voimis- 
tuttaa yhteiskunnallisen asemansa keski- 
säätyinä, kuten M arx aikoinaan sanoi. J a  
siksi he ovat taantumuksellisia. Workers- 
puolue, kommunismin nimessä, tekee kaik
kensa auttaaksensa näitä taantuvia ainek
sia voimistumaan ja  siksi se on taantumuk
sellinen liike. Se on vastavallankum ouksel
linen liike ytimiään myöten, jos asiaa katso
taan palkkaproletariaatin etujen kannalta.

Vieköön hitto romukauppiaat. Meidän 
tehtävämme, palkkatyöläisinä ollen, ei ole 
niiden auttaminen. Meidän tehtävämme ei 
ole pienten m aanviljelijäin voimistuttami- 
nen itsenäisinä farm areina. Meidän tehtä
vämme on hävittää yksityisomistus, tehdä 
pienistä farm areista yhteiskuntahyödylli- 
sen työn tekijöitä, mahdollisimman tehok
kailla työvälineillä, eikä säilyttää sen haas
kaa jina. Meidän tulee selittää pienille fa r 
mareille, aivan samoin kuin suurillekin, et
tä työväenluokan valtaan nouseminen ta r
koittaa yhteiskunnallista omistusoikeutta 
kaikkiin jokapäiväiselle eläm älle ja  yhteis
kunnalliselle hyvinvoinnille välttämättö
miin välineisiin ja  raaka-aineisiin nähden. 
Meidän tulee selittää pienille m aanviljeli
jöille, että silloin kun palkka köyhälistö va
pautuu kapitalistisesta riistosta, te tulette 
vapautumaan kurjasta asemastanne sen 
mukana, yhteiskuntahyödyllisen työn teki
jöinä eikä farm areina. Sillä jokaisella ih
misellä, joka tekee yhteiskunnalliselle elä
mälle ja  hyvinvoinnille välttämätöntä työ
tä, täytyy olla toisten ihmisten kanssa yhtä
läiset oikeudet kaikkien tuotteiden kulu
tukseen nähden. Jo s  työväenluokka, pääs
tyään yhteiskunnallisen elämän herraksi, 
voi tuottaa esim. kuusituntisen työpäivän 
vallitessa riittävästi, niin m aanviljelyksen 
a la lla  työskentelevä työläinen on yhtä oi
keutettu saamaan kuusituntisen työpäivän, 
kuin tehdastyölainenkin. Jo s  tehdastyöläi
nen saa puvun päällensä ja  kengät ja lkaan 
sa, niin m aanviljelystyöläisellä täytyy olla 
myöskin oikeus niiden saamiseen. Meidän 
ei sovi pyrkiä sellaiseen yhteiskuntaan, jo s
sa talonjussit saavat riittävästi, liikaakin, 
v iljaa  ja  muita kasviksia sekä ravintoainei
ta, mutta teollisuustyöläiset saavat kuolta 
nälkään kaupunkien kaduilla. Meidän tu
lee pyrkiä luokkien hävittämiseen, pois 
1 uokkayhteiskunnasta.
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Palkkakyohälistö lujittaa omia kahlei
taan aina silloin kun se auttaa häviäviä kes
kiluokkia. Suurtuotannon kehittyminen ja  
yhteiskunnallisen omistusoikeuden keskit
tyminen jouduttavat yhteiskunnallisen val
lankumouksen mahdollisuuksia. Sehän on 
materialismin mukaista. Sehän on Marxin 
selittämä ajatus. Kommunistit ja  sosialistit 
kinastelevat Marxin Kallen oppien "omis
tusoikeudesta” , mutta he sam alla vesittä
vät ja  vääristelevät hänen lausumansa pe
rusajatukset. Tosin kommunistien omatkin 
kynämiehet joutuvat joskus teoreettisesti 
puhumaan aivan päinvastoin, kun heidän 
liikkeensä nimessä tapahtuvat pyrkim ykset 
suuntaavat- Antakaamme Bucharin selit
tää, minkälaiseksi tulevan järjestelm än 
täytyy muodostua:

“ Tulevan järjestelm än” , sanoo hän, “ on 
pelastettava työväenluokka kahdelta pa
halta. Ensiksikin, ihmisen toisen ihmisen 
sorrolta, riistolta, siitä, ettei toinen istuisi 
toisen harteilla. Täm ä saavutetaan siten, et
tä kukistetaan pääoman ies ja  kapitalisteil
ta  otetaan pois heidän rikkautensa. Mutta 
vielä on yksi tehtävä, ja  se on se, että on 
vapauduttava luonnon ikeestä, alistettava 
luonto alaisekseen, pantava tuotanto käy
mään kaikkein parhaimmalla, kaikkein 
täydellisim m ällä tavalla. Vain silloin on 
kunkin ihmisen mahdollista käyttää vähän 
aikaa ruuan, jalkineiden, vaatteiden, ra
kennusten y. m. s. tekoon ja  omistaa loppu 
aika henkiseen kehitykseensä: tieteille, tai
teille, yleensä kaikkeen siihen, jo k a  rikas
tuttaa ihmiselämää. Puoliapinain tavoin e- 
läneet nykyisen ihmisen esivanhemmat oli
vat tasa-arvoisia keskenään. Mutta he eli
vät eläinten tavoin siitä syystä, et teivät a- 
listaneet luontoa alaisekseen. Kapitalisti
sen suurtuotannon aikana päinvastoin ih
miskunta on oppinut alistamaan luonnon, 
mutta työväenluokka elää työ juhdan tavoin 
sen vuoksi, että sen harteilla istuu kapita
listi, sen vuoksi, että vallitsee taloudellinen 
eriarvoisuus. Mikä seuraa siitä? Siitä joh
tuu, että taloudellinen tasa-arvoisuus on 
yhdistettävä suurtuotannon kanssa. Ei riitä 
se, että kapitalistit häviävät. Tuotanto on 
järjestettävä, kuten me olemme jo aikai
semmin puhuneet, laajassa m ittakaavassa. 
K aikki pienet, mitättömät liikeyritykset on 
tapettava. Kaikki työ on keskitettävä kaik
kein suurimpiin tehtaisiin, työhuoneisiin, 
maa-alueisiin. E ikä suinkaan siten, ettei 
Matti tiedä mitä Mikko tekee ja  Mikko ei 
tiedä mitä Matti tekee. Sellainen järjestys 
ei kelpaa mihinkään. On välttämätöntä, et
tä on olemassa yhteinen työsuunnitelma. 
Mitä useamman alueen tämä suunnitelma 
käsittää, sen parempi. Koko maailma tulee

loppujen lopuksi yhdeksi työsuoritusyri- 
tykseksf, jossa koko ihmiskunta yhden ta r
kasti lasketun, tarkistetun ja  harkitun 
suunnitelman mukaan työskentelee itsel
leen, ilman minkäänlaisia isäntiä ja  kapita
listeja, kaikkein parhaimm illa koneilla, 
kaikkein suurimmissa tehtaissa. Jo tta  tuo
tantoa voitaisiin työntää eteenpäin täytyy 
ei vain olla pirstomatta sitä suurtuotantoa, 
jonka kapitalismi jo  jä ttää  perinnöksi, 
vaan päinvastoin tulee sitä kehittää vielä
kin suuremmaksi. Mitä laajem m aksi ja  suu
remmaksi tulee yhteinen suunnitelma, mitä 
laajemmassa m ittakaavassa tulee järjestet
tyä koko tuotanto, mitä enemmän se tulee 
saamaan ohjeita yhdestä arvioimis- ja  las- 
kelmatyötä suorittavasta tilastokeskukses
ta, toisin sanoen mitä enemmän se tulee 
keskitettyä, sen parempi. Sillä sen vähem 
män työtä tulee jokaisen osalle, sitä va
paammaksi tulee jokainen, sitä laajem m an 
avaruuden henkistä kehitystään varten saa 
inhimillinen yhteiskunta.”

K aikki pienet, mitättömät liikeyritykset 
on tapettava. Siinä totuus. Koska ne on ta 
pettava, niin älkäämme sosialismin tai 
kommunismin nimessä pyrkikö vastusta
maan suurkapitalismia silloin, kun se toi
mittaa tuon “ lahtaustyön” . Sallikaamme 
kapitalismille kunnia tuosta tehtävästä. 
Meidän tehtävämme on koota ne voimat, 
jotka ovat kapitalistisen tuotantotavan ja 
loissa irtautuneet ja  edelleenkin irtautuvat 
tuotantovälineistään. Meidän tehtävämme 
on jä rjestää  työläiset, jotka eivät omista 
mitään muuta, kuin työvoimansa. Jo s  pie
net, sorretut m aanviljelijät ja  romukauppi
aat näkevät mahdolliseksi taistelun suur- 
kapitalismia vastaan, niin suotakoon heille 
siihen tilaisuus, mutta missään tapauksessa 
ei palkkatyöläisten kustannuksella.

Palkkatyöläiset ovat kyllin kauan, liian
kin kauan, kynittäneet itseänsä poliittisilla 
keritsijöillä. Mikään poliittinen puolue ei 
voi valtaan päästyään tehdä mitään muuta, 
kuin palvella sitä luokkaa, mikä on talou
dellisesti voimakkaampi yhteiskunnassa. 
Kunhan, työväenluokka taloudellisesti jä r 
jestyneenä voi käyttää yhteiskunnallisen 
merkityksensä kanssa suhteellisesti suurta 
järjestynyttä taloudellista voimaansa, niin 
sen edessä tanssii politikoitsijat ja  poliitti
set puolueet, olkoonpa niiden nimenä mikä 
tahansa. Vielä enemmänkin, sen voiman e- 
dessä pistää työhansikkaat käteensä moni 
politikoitsija, joka  nykyään pyörtyy, jos 
vain näkee likaisen kuokanvarren. Jä r je s 
tykäämme taloudellisesti. Yhtykääm m e I. 
W. W. liittoon. Se edustaa industrialistista 
unionismia, jo lla  on tulevaisuus.
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