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KAPITALISTILUOKAN PROPAGANDAA TÄYTYY VASTUSTAA
APITALISTILUOKAN täytyy val

tansa säilyttämisen vuoksi pyrkiä
[ v i r i  yhä tiiviimmin hallitsemaan kan- 

san henkisiä pyrkimyksiä. Sano
taan, aivan oikein, että kapitalistiluokalla 
on henkinen ylemmyys. Tämä ei tarkoita, 
että se olisi henkisesti työväenluokkaa yle- 
vämpi. Vaan sitä, että se hallitsee työväen
luokkaa, vielä nykyäänkin suuremmalta o- 
salta, henkisesti. Henkinen valta on mahta
va yhteiskunnassa. Koulut, kirkot, sanoma
lehdet ja  monen muunlaiset julkisuuskeinot 
huokuvat alati kapitalistisia käsityksiä työ
väenluokan jäseniin. Henkinen riippuvai
suus kapitalistiluokasta on yksi, ehkä suu
rin, syy siihen, että työväenluokka yhä vie
läkin taipuu kapitalistisen yhteiskunnan ki
rojen alaiseksi. Työväenluokalla on taloudel
lisen merkityksensä vuoksi yhteiskunnalli
nen ylemmyys. Sitä ei voi korvata mikään 
vallitsevassa yhteiskunnassa olevista luokis
ta, eli kansankerroksista.

Pannekock lausui: “ Köyhälistön voiman 
muodostaa ensinnäkin meidän toimenpiteis
tämme riippumatoin tekijä: sen lukumäärä 
ja  sen taloudellinen merkitys, joita taloudel
linen kehitys yhäti kohottaa ja  jotka teke
vät työväenluokan yhä enemmän määrää
väksi yhteiskuntaluokaksi. Tämän rinnalla 
ovat nuo suuret voimatekijät, joiden kohot
taminen koko työväenliikkeen päämääränä 
on: tieto ja järjestymien. Tieto on ensimäi- 
sessä, yksinkertaisemmassa muodossaan 
luokkatietoisuutta, joka vähitellen kohoaa 
selkeäksi käsitykseksi yleensä luokkataiste
lun olemuksesta kuten myös kapitalistisen 
kehityksen luonteesta. Luokkatietoisuutensa 
vapauttaa työläisen henkisestä riippuvaisuu
desta porvaristoon nähden, hänen valtiolli
sen ja  yhteiskunnallisen tietämisensä kaut
ta murtuu hallitsevan luokan henkinen y- 
lemmyys ja  jää sille vain raaka aineellinen 
voima. Jokaisen kuluvan päivän historia o- 
soittaa meille, missä määrin köyhälistön e- 
tujoukko on tässä kohdin valtaluokan ylä
puolella.”

Kapitalistiluokka ei kuitenkaan voi luot
taa aineelliseen raakaan voimaansa, joka on 
sen rintaman viimeinen valli. Siihen saak
ka kun se joutuu perääntymään, niin sil
loin se on menettänyt säilymismahdollisuu- 
tensa. Sillä työväenluokka, kuten sanottu, 
on sitä nyt jo taloudellisesti ylempi, s. o. sen 
yhteiskunnallinen merkitys on suurempi 
kuin kapitalistiluokan. Siksi kapitalistiluo-

K oululainen» tu lev a isu u d en  kou lussa, n y t 
v ie lä  k ap ita lism in  hyväksi.

kan täytyy asettaa pääpaino työväenluokan 
järjestymisen ja  tietoisuuden vastustami
seen. Hajanaisia ja  tiedottomia joukkoja, 
vaikkakin ne ovat lukumäärältään suuria, 
voidaan hallita helposti. Mitätön poikanen 
voi hallita ja  johtaa suurta karjalaumaa ja  
vain siksi, että eläimet eivät tunne voimaan
sa ja  eivätkä osaa sitä käyttää. Eläimet o- 
vat opetetut pelkäämään ja  tottelemaan 
hoitajiaan — ihmisiä. Ne ovat kesytettyjä. 
Näin sanotaan. Mahdollisesti tuntuu epäjoh
donmukaiselta verrata ihmisiä eläimiin. 
Mutta tosiasiallisesti niin voidaan tehdä. 
Työväenluokan jäsenet “ kesytetään” , opete
taan lapsina kunnioittamaan vallitsevaa yh
teiskuntaa ja kapitalistiluokan etevämmyyt- 
tä. Vasta sitten, kun tulevat luokkatietoisik* 
si, he oppivat luottamaan omaan voimaan
sa ja  järjestymiseen.
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Viimeisten kuukausien aikana tässä maas

sa on käynnissä ollut erikoinen "ryntäys", 
joka tähtää siihen, että nousevan nuorison, 
tulevan työväestön, mielipiteet voitaisiin e- 
delleenkin pitää yksinomaan kapitalistisen 
mielipiteen saastuttamina. Monenlaisia me
nettelytapoja käytetään. Mutta kaikilla niil
lä on yhteistä se, että niiden kautta lapsissa 
ja  nuorukaisissa kirkastetaan nykyiselle yh
teiskunnalle välttämättömiä käsityksiä. Hal
lituksen yhteyteen aijotaan saada erikoinen 
osasto, kasvatuksellisia tarkoituksia varten, 
ja  presidentin kabinettiin yksi jäsen, joka 
tulisi maan opetustavan diktaattoriksi. Jois
sakin kaupungeissa on käytännössä uusi o- 
petustapa, joka kirjaimellisesti tarkoittaa 
koulujen opetustavan ja  luonnollisesti myös 
opetusaineiden sensuroimista. Opettajat 
näissä kouluissa ovat muuttuneet mekanilli- 
siksi koneiksi, jotka kertaavat opetuksen 
alaisena olevat asiat sellaisena, kuin ne mää
ritellään “jostain ylempää” . Tämän opetus
tavan tarkoitusten selvittämiseksi tuskin 
tarvitsee mainita mitää muuta kuin sen, 
että se on saanut alkunsa kaupungeissa ja  
alueilla, joilla terästrustin valta on poliitti
sesti sekä taloudellisesti ylinnä. Tämän tie- 
dettyään jokainen käsittää, että kyseessä 
on kapitalistien etujen lujittaminen.

Kouluissa, kautta tämän maan, on alettu 
suurella huolella painostamaan kansallis
hengen kiihoittamista ja "isänmaan" kun
nioittamista. Nuorille lapsille selitetään, et
tä heidän “isänmaansa”  edut ovat ensitilal
la ja  sitten vasta kunkin yksilön omat vaa
timukset. Isänmaallisuus täytyy elää voi
makkaana kansan suuren enemmistön mie
lissä, jos aijotaan voimakkaasti ajaa kapi- 
talistiluokan etuja kansallisesti ja  kansain
välisesti. Militarismi kuuluu välttämättö
mänä lisäkkeenä kapitalistiselle yhteiskun
nalle ja  sitä voidaan harrastaa vain isän
maallisuuden nimessä. Ihminen, joka en
nenkaikkea toimii “ isänmaansa” hyväksi, 
ei voi toimia mitään omaksi hyväkseen, jol
lei hän omista tuota “ isänmaata” . Kapitalis- 
tiluokan jäsenet eivät tee mitään “ isän
maansa” hyväksi, vaan paljon omaksi hy
väksensä. Tarvitsee vain muistella, mitä ta
pahtui viimeisen suursodan aikana. Jotkut 
suurkapitalistit antautuivat "esimerkiksi” , 
lupautuivat palvelemaan “ isänmaataan”  dol
larin vuosipalkalla. Jälestäpäin kuitenkin on 
käynyt selville, että nämä “ dollarin vuosi
palkat” tuottivat miljoonia dollareita siten, 
että petkutettiin hallitusta kaikilla mahdol
lisilla keinoilla. Vallan verevä seikka kysees
sä olevaa asiaa valaisemaan lienee viimeis
ten kuukausien aikana pestävänä ollut öljy- 
skaandaali.

Joku aika sitten Chicagon koulujen yli-

valvoja lausui, että tästä eteenpäin koulu
lapset oppivat sanomaan: "minä menen kou
luun, palvellakseni isänmaata”  eikä kuten 
ennen: “minä menen kouluun, oppi.tksi;m.” 
Tämän ajatuksen mukaan lapsien täytyy 
oppia ajattelemaan ensin “ isänmaansa” e- 
tuja ja  sitten vasta omia vaatimuksiaan. 
“ Lasten täytyy mennä kouluun isänmaalli
suuden vuoksi, samoin kuin miehet yhtyvät 
sotaväkeen” . Näin selittää Chicagon koulu
jen ylivalvoja. Kapitalisti! uokka omistaa 
nykyiselle yhteiskunnalle välttämättömät 
tuotantolaitokset ja  samoin kontrolleeraa 
hallituskoneiston. Siis ihmiset, jotka kun
nioittavat ja  puolustavat nykyistä yhteis
kuntaa “ isänmaanaan” , tukevat kapitalis- 
tiluokan säilyttämistä. Eihän voida suora
naisesti sanoa: teidän tulee kunnioittaa ju
malina nykyisiä suurkapitalisteja ja  vii
meiseen hengenvetoonne saakka puolustaa 
heidän etujaan. Se olisi liian kouraantun- 
tuvaa. Mutta kun sanotaan, että “ teidän tu
lee kunnioittaa isänmaatanne ja  puolusta., 
sitä” , niin sillä on puoleensa vetävä vaiku
tus niihin työväenluokankin jäseniin näh
den, jotka eivät vielä oivalla, että heillä ei 
ole mitään oikeuksia tuohon “ isänmaa
han” . Palkkatyöläisillä ei ole “ isänmaata” , 
eikä oikeuksia sihen, mutta paljon, hyvin 
paljon velvollisuuksia, jos vain kaikki vel
vollisuudet täyttävät.

Työläisten luonnollisesti täytyy lähettää 
lapsensa kapitalistien henkisen kontrollin 
alaisiin kouluihin. Vielä ei ole mahdolli
suutta muulla tavalla anta lapsille välttä
mätöntä opetusta. Näissä kiuluissa työläis - 
lapset luonnollisesti joutuvat kapitalistisen 
propagandan alaisiksi. Mutta vanhempain 
täytyisi pitää tarkka huoli siitä, että he 
hävittävät lapsistaan kapitalistisissa kou
luissa istutetut käsitteet, jotka ovat vas
takkaisia työväenluokan etujen edespäin 
auttamiselle. Monet vanhemmat lyövät lai
min kokonaan lapsiensa käsitteiden kehit
tämisen. Mahdollisesti nämä ajattelevat: 
kyllähän heillä on aikaa oppia luokkakäsi- 
tyksiä sitten, kun joutuvat kapitalistien te 
ollisuuksiin. Näin ei saisi missään tapauk
sessa menetellä. Monet luokkatietoisetkin 
työläisvanhemmat ovat joutuneet näke
mään, kuinka heidän omat lapsensa ovat 
antautuneet työnantajien palvelukseen sil
loin, kun työläiset ovat olleet taistelussa e- 
lämänsä puutteellisuuksien korjaamistar- 
koituksessa. Näin voi tapahtua vain siksi, 
että vanhemmat lyövät laimin lastensa o- 
pettamisen. Antavat kapitalististen käsi
tysten kypsyä vapaasti lapsiinsa, näiden ol
lessa nuoria ja  kapitalistisen propagandan 
vaikutuksen alaisina.

Työläisillä ei ole omia oppilaitoksia, joi
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hin voisivat lapsensa lähettää. Järjestyneet 
työläiset ovat jossain määrin yrittäneet pe
rustaa ja yllä pitää tilapäisiä kouluja, ku
ten sunnuntaikouluja, joissa heidän lapsen
sa muiden aineiden ohella saavat opetusta 
työväenluokan maailmankatsomuksessa. 
Tällaiset harrastukset luonnollisesti ovat 
paikallaan sikäli kuin niillä edistetään työ- 
väeluokan luokkakysymysten selville saa
mista. Kuitenkin vanhempien ei auta jä t
tää lapsiensa henkistä kasvattamista sai-

tumain varaan. Me emme voi kieltää sitä, 
että eikö kapitalistisissa kouluissa annet
taisi hyödyllistä ja  välttämätöntä opetus
ta. Kaikki teknillinen opetus yleensä on 
hyödyllistä. Mutta vanhempain tulee pitää 
huoli, joko yksilöinä tai joukkoina, että 
heidän lapsistaan irtautuu kapitalistinen 
maailmankatsomus sitä mukaa, kun sitä 
porvarillisissa kouluissa juurrutetaan.

Paavali.

TALOUDELLINEN SUORA TOIMINTA JA MITÄ SE TARKOITTAA

fflYÖVÄENLUOKAN taloudellinen voi
ma on työläisten kyky tehdä työtä, 
luoda rikkautta ja  yhä enemmän 
rikkautta. Tämän työläisten kyvyn 

päällä lepää koko kapitalistisen yhteiskun
nan ' rakenne.

Vaikka viimeiseksi mainittu on totta, se 
silti ei ole totuuden kokonaisuus.

Voidakseen käyttää hyväkseen tätä rik
kauden tuottamiskykyään työläisellä täy
tyy olla käyttöoikeus maahan, raaka-aine- 
lähteisiin ja  samalla kertaa työkaluihin ja  
tuotantokoneistoon. Missä joku edellä mai
nituista välineistä puuttuu, työläisten yri
tykset ovat turhia.

Teollisuusyhteiskunnassa, sellaisessa kuin 
on meidän, yksilön työ voidaan tehdä hyö
dylliseksi ainoastaan yhdistämällä se tois
ten työhön. Suurtuotanto tekee jokaiselle 
mahdottomaksi yksilöllisen olemassaolon, 
elämisen yksinomaan hänen omasta työs
tään.

Teollinen tuotanto edellyttää työn jakoa 
pieniin osiin, kukin työläinen suorittaen 
tuotannossa pientä osaa valmistettavana o- 
levasta esineestä. Samaten yhdistynyt tuo
tannollinen toiminta yhden esineen valmis
tamiseen vaatii kaikkien työläisten työn 
yhteisen kokoomuksen. Tehtaassa työsken
televä työläinen tarvitsee maanviljelijän 
työtä, rautatietyöläisen työtä, rakentajan 
työtä jne., eikä voi edes tuottaa sitä, mitä 
valmistetaan tehtaassa, ilman yhteistoimin
taa muualla työskentelevien työläisten kans
sa. Siis työläinen yksilönä voi toimia tuot
tajana ainoastaan yhteydessä toisten työn 
kanssa.

Nykyajan teollisuudet eivät voi toimia, 
ellei suuri määrä työläisiä yhtäaikaa ota o- 
saa tuotteiden valmistamiseen. Vaikka työ-
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M acD onald, E n g l a n n i n  S o sia lis tisen  T yö
v ä en p u o lu een  v a a lilis ta lla  v irk aa n  p ä ässy t 
p ä äm in is te ri, k o e tta a  ta lu t ta a  ty ö v äen  kysy. 
m y stä  p o liittisee n  ta lliin , p a rla m e n ttiin . Se 
on k u ite n k in  h än e lle  m ahd o ton  te h tä v ä , sillä 
ty ö v äen  kysym ys on n iin  su u ri, e t tä  s itä  on  

m ahd o ton  saad a  p a rla m e n ttiin .

Iäinen, erotettuna suurilukuisesta työläis- 
toverijoukostaan, on vähimmän arvoinen o- 
lento yhteiskunnassa, niin teollisuuden pyö
rät eivät voi pyörähtää ympärystäkään, el
lei suuren määrän työläisten työvoimaa o- 
lisi saatavana. On helppo erottaa työläinen 
työstä yksilönä, sillä tuotantotavan yksin
kertaistuminen on hävittänyt ammatit, jo 
ten kuka tahansa, joka haluaa työskennel
lä, voi täyttää yksilön paikan, mutta on 
mahdotonta erottaa työläiset joukkona eli


