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VALLITSEVA TYÖTTÖMYYS JA SEN SYYT
OKO viime talven vallinnut, työläi

siä suuresti rasittanut, työttömyys 
ei näytä loppuvan, ei edes huomat
tavasti vähentyvänkään, vaikka on

kin jossain määrin alettu teettämään sään
nöllisiä ja  osittain välttämättömiä sesonki- 
töitä, jotka ovat jo tähän mennessä tämän 
kesän aikana, vaatineet osan työttöminä 
olevien työläisten joukoista. Menneinä ai
koina työttömyys useimmiten oli vain välil
listä, ohimenevää laadultaan. Jos talven ai
kaan, jolloin sesonkityöt eivät olleet käyn
nissä, oli ahtaampi ja vaikeampi saada työ
tä, min kesän tullen tavallisesti avautui töi
tä. Työläiset pääsivät työhön ja  voivat hel
posti unhoittaa työttömyyden tuomat kärsi
mykset ja  puutteellisuudet. Mutta kokonaan 
toisin on nykyään. Työttömyys on muuttu
nut pysyväiseksi, kapitalistisen yhteiskun
nan kroonilliseksi vitsaukseksi, josta alati 
joutuvat kärisimään työläiset. Nekin, jotka 
saavat olla työssä. Sillä aina, kun on työttö
myyttä, paljon joutilaita, joutuvat nekin, 
jotka ovat työssä, tavalla tai toisella siitä 
kärsimään. Työnantajat voivat alentaa palk
koja, huonontaa työsuhteita ja  monella 
muulla tavalla tehdä työssä olevain työläis
ten aseman yhä vaikeammaksi. Työpaikkan
sa menettämistä peläten työläiset, erikoises
ti luokkatiedottomat, taipuvat kaikenlaisiin 
työnantajain mielivaltaisiin vaatimuksiin.

Monet työläiset, ehkä suuri enimmistö 
työväenluokan jäsenistä, ovat siinä uskossa 
ja  toivossa, että vallitseva työttömyys on 
vain välillistä, joka voi päättyä hyvinkin pi
an ja  ilman suurempia mullistuksia tuotan
nollisessa elämässä. Tällainen ajatus kuiten
kin on harhaanjohtava, menneinä aikoina 
paikkansa pitäneisiin seikkoihin perustuva. 
Työttömyys, esimerkiksi tästä maasta, ei 
tule loppumaan, jollei jotain ennen tunte
matonta satu tapahtumaan, tai voida aikaan 
saada. Jos aivan lähitulevaisuudessa voitai
siin lyhentää huomattavasti työpäivää ja  
rajoittaa lapsityövoiman käyttäminen koko
naan, niin sitten mahdollisesti poistuisi ty
öttömyys hetkiseksi. Tällaisia uudistuksia 
kuitenkaan ei voida edes toivoakaan, sillä 
työläisten järjestyneisyys ei niille tällä ker
taa takaa edellytyksiä. Tiedämmehän kaik
ki sen, että kapitalistiluokan jäsenet — 
työnantajat —  eivät vapaasta tahdostaan 
lyhennä työpäivää ja  lopeta lapsityövoiman 
käyttämistä.

Vallitseva työttömyys ei johdu siitä, et
tä tämän maan tuotteilla ei ole kysyntää.

T au lu k k o  o so ittaa  Y h dysvalta in  u losv ien tiä . 
K u ten  s iitä  käy  selville, viime tilivuosi, 1923- 
24, oli h uo m attav an  ed u llinen  u losv iennin  p u o 
les ta , Jou luk u u ssa , jo llo in  u losv ien ti oli k o r
keim m illaan, m yytiin  u lkom aille  427 m iljoo nan  
do lla rin  a rv o s ta  tav a ro ita . S en  edellise llä  t i l i 
vuodella , 1922— 23, jo u lu k u u n  u losv ien ti oli 
344 Jn m iljoonan  do lla rin  a rv o in en  j a  kym m e
nen v u o tta  s itten  vain 233 :en  m iljoonan  do lla
r in  a rvo in en . Siis Y hdysvalta in  uiko m a a  kaup p a 
on k asv an u t hu im aav asti.

Tässä maassa tuotetaan runsaasti. Ulko
maakauppa — ulosvienti —  on suuri ja  sa
moin kotimainen kulutus, mikäli kulutuk
sesta voidaan kapitalistissa yhteiskunnassa 
puhua. Katsokaa vain tämän kirjoituksen 
mukana olevaa taulokkoa, joka osoittaa u- 
losvientiä viime vuoden ajalta. Voisimme 
esimerkiksi mainita joitakin teollisuuksia. 
Autoteollisuustyöläiset ovat joutuneet kär
simään työttömyydestä jatkuvasti, kautta 
koko viime vuoden. Mutta silti autoja ja  
trokeja tuotettiin huomattavan paljon, e- 
nempi kuin koskaan ennen, kuten tämän 
kirjoituksen yhteydessä oleva kolmen vuo
den tuotantoa osoittava taulukko todistaa. 
Porvarillinen lehdistö puhuu, että tämän 
vuoden aikana pitäisi rikkottamaan kaikki 
entiset saavutukset tuotannon paljoudessa 
autoteollisuuden alalla. Samalla aikaa työ
läisten lehdissä puhutaan työttömyydestä, 
työläisten vähentämisistä ja  palkkain alen
tamisista.

Kaivosteollisuustyöläiset ovat kanssa va
littaneet työttömyydestä. Erikoisesti hiili- 
kaivostyöläiset. Useilla paikkakunnilla, hii
likaivoksissa, on viime vuoden ajalla tehty
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'Au.tomoVH.lien ja  trokien  tuotant*J merkattu kuukausittain , v:den 1921 heinäkuusta vuoden 1924 helmikuun loppuun saakka.

Mumerot tarkoittavat tuhansia.
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A u tom obiilien  ja  tro k ien  tu o tta m in e n  on  k a i 
v a n u t jä t t i lä i ia ik e l in , k u ten  y llä  o leva ta u lu k 
ko o io itta a . M u tta  t i l l ik in  a u to te o lliiu u ity ö lä i-  
te t  la a v a t k ä n iä  ty ö ttö m y y d e ttä . P o rv a rillise t 
leh d e t ov a t la u tu n e e t a ja tu k s ia , e t tä  tä m ä n  v u 
o den  a ik an a  p itä is i tu o te tta m a a n  v iitim iljoo - 
n aa  a u to a  j a  tro k ia . T äm ä  k u iten k in  n ä y ttä ä  
o levan  vain  ty h jä n a ik a is ta  a rv e lu a , a illä  to d e l
lisuudessa  au to teo llisu u s  on a iv an  v iim eisten  
k u u k au sien  a ik an a  h iu k an  la m a a n tu n u t.

työtä vain osittain, muutamia päiviä kulla
kin viikolla. Tämän kirjoituksen yhteydessä 
oleva taulokko osoittaa kovanhiilen tuotan
toa. Siitä käy selville, että kovanhiilen tuo
tanto oli viime vuoden aikana huomattavan 
suuri, lähennellen sodan aikaista tuotantoa. 
Emme ole tilaisuudessa esittämään tilastoa 
pehmeänhiilen tuotannosta. Mutta kuiten
kin voimme hyvällä syyllä olettaa, että peh
meänhiilen tuotanto on ollut suhteellisesti 
yhtä suuri, kuin kovanhiilen tuotanto. Sitä 
todistavat lausunnot, joissa kerrotaan kivi
hiiltä karttuneen suunnattomat varastot.

Terästeollisuustyöläiset myös ovat joutu
neet kärsimään työttömyydestä. Niin aina
kin olemme saaneet lehdistä lukea. Mutta 
ei siksi, että ei ole tuotettu terästä ja  rau
taa. Mukana oleva taulukko, joka osoittaa 
harkkoraudan tuotantoa viime vuoden huh
tikuun alusta alkaneen ja  tämän vuoden 
maaliskuun loppuun päättyneen tilivuoden

ajalta, näyttää sen, että harkkoraudan tuo
tanto oli mainitun vuoden aikana huomatta
vasti suurempi, kuin sen edellisen vuoden 
ajalla. Nämä tämän kirjoituksen yhteydes
sä olevat taulukot, jotka esittävät neljän 
teollisuuden tuotantoa, riittävät vakuutta
maan, että viime vuoden tuotanto ei ollut 
pieni. Tuotannollinen elämä oli hyvässä 
käynnissä. Mutta siltikin työläiset, kautta 
maan kaikilla teollisuusaloilla, valittivat 
työttömyydestä. Ja  sitä oli, joten työläiset 
eivät suotta napisseet.

Vielä voisimme esittää yhden todistuksen 
vakuuttamaan tuotannon suuruutta. Rauta
tieliikennettä sanotaan yhteiskunnan her
mostoksi. Tämä siis ikäänkuin mittarina 
näyttää, kuinka teollisuuselämä on käynnis
sä. Tietääksemme viime vuoden aikana ei 
ole korotettu rahtimaksuja yleisesti. Siis, 
jos rautateiden sisääntulot ovat suurentu
neet, niin se on täytynyt tapahtua liiken
teen kasvamisen kautta. Tämän maan rau
tateiden sisääntulot olivat viime vuoden ai
kana pyöreissä luvuissa 6,290,000,000 dol
laria, eli 1 18  miljoonaa dollaria enempi, 
kuin koskaan ennen. Rautateiden on täyty
nyt kuljettaa viime vuoden aikana rahtita
varaa enempi, kuin ennen, sillä muutoin ei 
sisääntulot olisi voineet olla noin suuret. 
Matkustajaliikenne ei suinkaan ole lisään
tynyt ja  vaikuttanut suurentavasti rautatei
den sisääntuloihin. Sillä onnan autojen 
käyttäminen kasvanut huomattavasti ja 
kaikkihan me tiedämme, että autojen lisään
tyminen vähentää matkustajaliikennettä 
rautateillä.

Tässä yhteydessä voisimme ehkä mainita, 
ikäänkuin sivuseikkana, että rautateiden 
kulut — ulosmenot — viime vuoden aikana 
olivat suorissa numeroissa 4,896,000,000 
dollaria. Siis ero — jäännös, jota tavalli
sesti sanotaan voitoksi — oli 1,394,000,000 
dollaria. Jäännös on suurempi, kuin kos
kaan ennen; eikä aivan vähän, 209 koko
naista miljoonaa dollaria. Vaikkakin nämä 
Washingtonista annetut tilastot, joita voim
me pitää virallisina, näyttävät rautatieyh
tiöiden liikevoittojen kasvaneen huomatta
vasti, niin siltikin porvarillisella sanomis- 
tolla on naamaa selittää, että rautatiet ei
vät tuota “ kohtuullisia” liikevoittoja omis
tajilleen, vaan päinvastoin osalta suoranais
ta tappiota. Kaiken tämän uskoo “kansa” , 
vieläpä suurin osa työläisistäkin. Todella
kin rautatietyöläisten “ järjestöillä”  on 
“ syytä” tehdä kaikkensa tuotannon tehois- 
tamiseksi. Vai miten arvelette?

Kaikki merkit siis vakuuttavat, että tä
män maan tuotannollinen elämä ei ole ollut 
lamaannuksissa viime vuosien aikana. Ul
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komaiset markkinat, joa muuttuisivat yk
siom aan amerikalaisia tuotteita kulutta
viksi, niin siitä voisi olla seurauksena se, et
tä tästä maasta poistuisi työttömyys, aina
kin välillisesti. Mutta senlaiselle tapahtu
malle ei ole mahdollisuutta ja jos olisikin, 
niin ajan mittaan sekin koituisi lamaan
nukseksi tämän maan teollisuuseläjnälle, 
mikäli se riippuu ulkomaisista markkinois
ta. Sillä, elleivät europalaiset teollisuus
maat voi lähettää tuotteitaan kauppamark- 
kinoille, niin niiden teollisuuselämä lakas
tuu, josta seurauksena ollen työläiset jou
tuvat työttömiksi ja  heidän ostokykynsä 
heikentyy ja  niin yhteiskunnallisten tuot
teiden kulutus vähentyy. Jokainen Europan 
maista yrittää suurentaa ulos vientiään, 
voittaa kauppamarkkinoilla, samoin kuin 
Yhdysvallat. Tämä, ajan kuluessa, tuottaa 
yhä enempi vaikeuksia amerikalaiselle u- 
losviennille. Europan maista useat ovat vii
meisten vuosien aikana tavalla tai toisella 
vielä kärsineet suursodan tuottamista vam
moista. Mutta niittenkin tuotannollinen e- 
lämä vähitellen vakiintuu ja  teho istuu. 
Näin ollen voimme varmuudella olettaa, et
tä maailman kauppamarkkinat ovat juuri 
tällä kertaa kukoistuksessaan, mikäli ne 
koskevat amerikalaisia tuotteita. Lähim
mässä tulevaisuudessa voimme odottaa u- 
losviennin pienentymistä, eikä suurentu
mista.

Vaikka kuinka toivorikkain mielin ja  
kaikki mahdolliset seikat huomioon ottaen 
tarkistaisimme työttömyyden poistumisen 
mahdollisuuksia, niin sille emme näe muu
ta keinoa kuin sen, että työpäivää lyhenne
tään huomattavasti ja  että lapsityövoiman 
käyttäminen lopetetaan kokonaan. Tämän 
maan tuotannollinen tehoisuus on kehitty
nyt huimaavalla nopeudella. Mutta kaikki 
siitä koituneen hyödyn on anastanut työn
antajat. Siksi työläisten olemassaolon eh
dot tulevat yhä vaikeimmiksi. Koneteknii
kan kehitys vähentää inhimillisen työvoi
man tarvetta. Hyvien koneiden avulla 
muutamat työläiset nykyään kykenevät 
tuottamaan niin paljon, kuin joku aika sit
ten kymmenet, todellisuudessa sadat työläi
set. Samalla, kun tuotannon kykyisyys näin 
kasvaa, heikentyy työväenluokan ostokyky, 
josta seurauksena ollen yicinen kulutus vä
hentyy. Sillä onhan totta, että työttömänä 
olevat työläiset voivat ainoastaan verrat
tain vähän kuluttaa yhteiskunnallisia tuot
teita. Todellakin kapitalistinen yhteiskunta 
on ristiriitoja täynnä: jos jokin seikka nä
yttää hyvältä noin pinnalta katsoen, niin 
kuitenkin se pohjaltaan vajoaa vastakoh

ta 
* »H

T au lu k k o  o*o ittaa kov anh iilen  tu o ta n to a . K u
ten  s iitä  k äy  selville kov anhiilen  tu o ta n to  oli 
v e r ra t ta in  su u ri viim e v u o d en  a ik an a , nou sten  
m elkein so tavuosien  a ik asen  tu o ta n n o n  tasa lle , 
m u tta  siltik in  olem m e leh d istä  saan e e t lukea  
ty ö ttö m y y d estä , jo k a  on koko viim e vuoden 
p a in o s tan u t h iilik a ivo sty ö lä iiiä . T au lu k o s ta  
m yös k äy  selville, k u in k a  v iim einen  hiilikaivos- 
ty ö lä is te n  su u ri lak k o ta is te lu  v a ik u tti  kovan
hiilen  tu o ta n to o n .

tiin, joista suuret kansa joukot saavat kär
siä.

Työväenluokan jäsenten tulee kertakaik
kiaan käsittää se, että tämän maan tuotan
nollinen elämä ei voi vuosikymmeniä olla 
riippuvainen maailman kauppamarkki nois
ta. Työläisten tulee pyrkiä ottamaan osansa, 
lopulta kaikki, tuotannollisen kykyisyytensä 
tuottamista hedelmistä. Jos tämän maan 
työläiset antavat työnantajain — kapitalis- 
tiluokan jäsenten — yksinvaltaisesti kont- 
rolleerata tuotantoa, niin he tekevät itsensä 
syylliseksi työväenluokan jäsenten kärsi
myksiin, ei ainoastaan tässä maassa, vaan 
myös muissakin maissa. Onhan ilmeistä, et
tä nykyäänkin maailman kauppamarkki- 
noista on puute, eli niillä on tavaraa enem
pi kuin on kysyntää. Siis, jos amerikalaiset
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T ä s tä  ta u lu k o s ta  k äy  selville Y h dysvalta in  
h a rk k o rau d a n  tu o ta n to  v iim e vuoden  h u h ti
k u u n  a lu s ta  täm än  vuoden  m aalisk uun  loppuun  
saakk a. K u ten  ta u lu k o s ta  käy  selville» m aalis
k u u n  loppuun  p ä ä tty n y t  vuosi oli tu o ta n n o n  
p uo les ta  m elkein ka ikk ien  ku u k au sien  a ik an a  
suurem p i, k u in  s itä  edellisen  vuoden , jo ta  p ak 
sum pi v iiva oso itaa . T yö ttö m y y d esta  k u ite n k in  
v a li te ta a n  tä llä k in  teo llisuu d ena la lla .

työläiset täyttävät kauppamai-kkinain ky
synnän, niin jonkun toisen maan työläiset 
joutuvat kärsimään työttömyydestä. Eikö o

le parempi tehdä työtä vähempi ja  antaa 
kaikille tilaisuus tehdä osansa, kuin sallia 
pienen murto-osan työyäenluokan jäsenistä 
tehdä kaiken ja  suuren enemmistön kärsiä 
nälkää, olla työttömänä. Onpa tietenkin. 
Niin epäilemättä vastaatte.

Kapitalistiluokalta — työnantajilta — 
me emme saa mitään, jos emme ole kykene
viä käyttämään taloudellista voimaamme, 
pakkokeinoja, joita työnantajain täytyy to
tella. Taloudellista voimaa me emme voi 
käyttää yksilöinä, vaan joukkoina — kor
keimmassa määrässä luokkana. Joukkoina 
me emme voi toimia ja  käyttää voimaam
me, jos emme ole järjestyneitä. Siis järjes
tyminen juontuu taasenkin esiimme tärkeim
pänä kysymyksenä. Yhtykää I. W. W:hen. 
Sen kautta voitte parhaiten toimia työttö
myyden poistamiseksi. Muistakaa nuo mah
tavat sanat: “ Järjestyminen on köyhälistön 
valtavin ase. Sen voitavan voiman, joka on 
hallitsevan luokan kiinteässä järjestymises
sä, voi voittaa vain .enemmistön järjestäy- 
misen vielä suurempi voima. — Näiden te
kijäin: taloudellisen merkityksen, tietämi
sen ja  järjestäy misen alituisen kasvamisen 
kautta kohoaa köyhälistön voima vallitse
van luokan voiman yläpuolelle. Siten on vas
ta saatu yhteiskunnallisen kumouksen edel
lytykset.’ ’

FILOSOFILUNEN RYHMÄIN ANALYSEERAUS
Tutki ja ymmärrä tuota ihmiskuntaa, missä on 

olemassa kaksi ryhmää — joista toiseen varmasti 
kuulut — loiseläjä ryhmä ja kaikkiluova ryhmä. Jos 
et kuulu kaikkiluovaan ryhmään, niin on sinusta yh
teiskunnalle hyötyä nolla.

Mutta jos kuulut kaikkiluovaan ryhmään, missä 
on olemassa kaksi ryhmää — joista toiseen varmasti 
kuulut — työtä tekevä ylimystö ja työväenluokka. 
Jos et kuulu työväenluokkaan, niin jopa luulet sil
loin olevasi koko herra.

Mutta jos kuulut työväenluokkaan, missä on ole
massa kaksi ryhmää — joista toiseen varmasti kuu
lut — järjestynyt ja järjestymätön työväen ryhmä. 
Jos et kuulu järjestyneeseen työväenryhmään, niin 
työpäivä ei lyhene eikä palkka parane.

Mutta jos kuulut järjestyneeseen työväenryh- 
mään, missä on olemassa kaksi ryhmää —  joista toi
seen varmasti kuulut —  vanhoillinen ryhmä ja edis

tysmielinen ryhmä. Jos et kuulu edistysmieliseen 
ryhmään, niin olet silloin edistyvän kehityksen jarru. 

Mutta jos kuulut edistysmieliseen ryhmään, mis
sä on olemassa kaksi ryhmää, — joista toiseen var
masti kuulut — politillinen ryhmä ja teollisuus ryh
mä. Jos et kuulu teollisuusryhmään, niin et silloin 
työvoimaasi sen arvosta kaupaksi saa.

Mutta jos kuulut teollisuusryhmään, missä on ole
massa kaksi ryhmää, — joista toiseen varmasti kuu
lut — ryhmän toimiva ryhmä ja toimimaton ryhmä. 
Jos et kuulu ryhmän toimivaan ryhmään, niin sinus
sa löytyvät elonkipinät palavat turhaan.

Mutta jos kuulut ryhmän toimivaan ryhmään, 
missä on olemassa kaksi ryhmää, *— joista toiseen 
varmasti kuulut —  aatteen kokoava ryhmä ja sen 
ha johtava ryhmä. Jos et kuulu aatteen kokoavaan 
ryhmään, niin tutki ympäristöäsi ja toimi rakenta
vasti, silloin työsi hedelmän kantaa.

J. P. Suomela.
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