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VIELÄKIN NIISTÄ LUOKKAVASTAKOHDISTA
r o  EUVOSTO-Venäjän entinen päämi- 
JOnÖ nisteri, Lenin, joka muutti manalan 
r S j g  majoille joku aika sitten, eräässä 

puheessaan lausui luokkien olemas
saolosta ja niiden vastakohdista seuraavas
ti :

“ Mikä on luokka yleisesti? Se on sellai
nen, mikä sallii ihmiskunnan yhden osan a- 
nastaa itselleen toisen osan työntuotteet. 
Jos osa yhteiskunnasta anastaa itselleen kai- ■ 
ken maan, silloin meillä on maanomistajani 
ja  talonpoikien luokka. Jos osa yhteiskun
nasta omistaa tehtaat ja  tuotantolaitokset, 
arvopaperit ja pääoman, toisen osan työs
kennellessä niissä, meillä on kapitalistien 
ja  proletaarien luokka. Meillä ei ollut vai
keaa päästä eroon tsaarista. Muutamat 
päivät riittivät siihen. Ei myöskään ollut 
vaikea päästä eroon maanomistajista. Sii
hen kului vain muutamia kuukausia. Eikä 
myöskään ole hyvin vaikeaa päästä eroon 
kapitalisteista. Mutta me emme vielä ole hä
vittäneet luokkia. Yhä vieläkin on olemassa 
työväenluokka ja  talonpoikainluokka. Kun 
talonpoika elelee maallaan ja  anastaa elin- 
tarpeiden ylijäämän —  ylijäämän, jota hän 
ei tarvitse itselleen ja karjalleen —  hän 
muuttuu riistäjäksi. Mitä enemmän leipää 
hän pidättää itselleen, sitä edullisempi se 
on hänelle ja  toiset saavat nähdä nälkää hä
nen kauttaan. ‘Mitä nälkäisemmäksi toiset 
tulevat, sitä paremman hinnan saan leiväs
täni.’ Te huomaatte, että tämä kysymys ei 
ole niin helposti ratkaistavissa kuin tsaarin, 
maanomistajain ja kapitalistien kukistami- 
ta koskeva kysymys.”

Edellä oleva lausunto on annettu liki nel
jä vuotta sitten, eli Venäjän vallankumouk
sen nuoruusvuosina. Jo silloin Lenin myön
si, sikäläisistä taloudellisista suhteista saa- 
mainsa vaikuttimien kannustamana, että 
luokkavastakohdat yhä edelleenkin ovat rat
kaisemattomat Venäjällä, samoin kuin 
muissakin kapitalistisissa maissa, vaikka o- 
likin tapahtunut vallankumous, vallanku
mous, jota yleisesti sanottiin yhteiskunnal
liseksi , vaikkakin se myöhemmin on osot- 
tautunut puhtaaksi poliittiseksi vallankaap
paukseksi paremmin kuin yhteiskunnallisek
si vallankumoukseksi.

Tässä lausunnossa, eli lainauksessa, ydin
ajatuksena esiintyy Venäjän talonpoikien 
ja  palkkatyöläisten etujen vastakohta, jon
ka ratkaisemisen Lenin sanoo olevan vaike
amman kuin tsaaria, suurmaanomistajia ja

kapitalisteja koskevat kysymykset Onko tä
mä kysymys tullut sitten ratkaistuksi, näi
den viimeisten vuosien aikana. Jos me us
koisimme kaiken sen, mitä Venäjästä jot
kut täkäläiset “ ystävät” sanovat, niin tuli
simme siihen vakaumukseen, että tuo kysy
mys on jo aikoja sitten ratkaistu: vielä e- 
nemmänkin, näiden “ ystäväin” lausuntojen 
sitten enään, kun Venäjällä tapahtui vallan
kumous. Mutta niin ei ole asiainlaita. Tuo 
kysymys on ollut olemassa, on yhä edelleen
kin ja luonnollisesti ratkaisemattomana.

Niin, Venäjällä on edelleenkin riistettä
viä ja  riistäjiä. Näiden taloudellisten etujen 
vastakkaisuus johtaa taisteluihin, jotka 
“ nain rauhan” aikana tavallisesti ilmenevät 
työtaisteluina, lakkojen ja muiden sellaisten 
kahnausten muodossa. Venäjän virallisista 
raporteista, sikäli kuin niitä lasketaan jul
kisuuteen, ulkopuolisen maailman nähtäväk
si, käy selville, että siellä on viimeisten kuu
kausien, erikoisesti viime vuoden, aikana 
ollut runsaasti lakkotaisteluita. Näiden tais
teluiden syyt ja  seuraukset eivät ole Venä
jällä toisenlaiset, kuin muissa kapitalisti
sissa maissa. Huonot palkat, huonot työ- ja  
olosuhteet ovat syitä lakkoihin. Ja  seurauk
sia ovat työläisten taisteluhengen lamautta- 
mistarkoituksessa toimeenpantut jahtaukset, 
vangitsemiset ja  tuomitsemiset. Näitä myös 
on tapahtunut ja  tulee edelleenkin tapahtu
maan Venäjällä, niin hyvin kuin muualla
kin.

Kapitalistiseen omistuoikeuteen perustu
va tuotanto, olkoonpa tuo kapitalismi valtio- 
kapitalismia tai yksityiskapitalismia, yrit
tää saada mahdollisimman halvalla työvoi
maa, pitää tuotantokustannukset alhaalla, 
jotta liikevoitot pysyisivät suurina. Tuotan
tokustannuksien halpuudelle, palkkain pie
nuudelle, välttämättömäksi syyksi työnanta
jat tavallisesti selittävät sen tai tämän sei
kan, useimmiten sen, että tuotteita ei voida 
myydä, jollei niiden hintoja lasketa. Nämä 
tällaiset selitykset ovat tuttuja kaikille niil
le työläisille, jotka ovat tuotannollisessa elä
mässä mukana.

Puhuessaan Venäjällä olevista luokkavas- 
takohdista ja niistä syistä, miksi tuotanto
kustannukset täytyisi saada laskeutumaan, 
joka luonnollisesti käy päinsä vain palkkain 
katkomisen ja  tuotannon tehoistamisen 
kautta, Venäjän nykyinen pääministeri, 
Alexis Rykoff, lausui m. m. seuraavat lau
seet, lauseet, jotka kertasi yksi täkäläinen
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kommunistien lehti, joten niiden pätevyyt
tä kai ei voida kyseenalaiseksi asettaa,

“ Teollisuustyöläisten ja talonpoikien vä
lillä” , hän lausui, “ei ole yhteistoiminnan pe
rustaa. Ne eivät kulje suhteellisesti samal
la tasolla palkoissa ja  tuotteistaan saamis
ta korvauksissa. Teollisuustyöläisten tuot
teita myydään liian kalliista hinnasta Ve
näjällä ja  maan tuotteita liian halvasta. 
Saadessaan tuotteistaan mitättömän pienen 
hinnan, maanviljelijät eivät voi ostaa teolli
suustuotteita muuta kuin pienessä määräs
sä, jos ollenkaan.

“ Kun talonpojat kieltäytyvät ostamasta 
kalikoota (hienoa puuvillakangasta), öljyä 
ja  nauloja, niiden hintain ollessa liian kor
kealla, niin mikä siitä on seurauksena? Seu
rauksena siitä on poikkinainen ketju, jonka 
toinen pää sattuu työläisiin. Jos talonpojat 
kieltäytyvät ostamasta, olkoonpa kysymyk
sessä mitkä tuotteet tahansa, niin siitä seu
rauksena ollen niiden tuottamista täytyy vä
hentää ja  kaupungeissa — tehtaissa — ole
via työläisiä joudutaan eroittamaan työs
tään.

“ Meidän kriisimme ei ole köyhyyden ja  
puutteen kilisi. Se on, aivan päinvastainen, 
liikatuotannon ja ylijäämän kriisi — viljan 
ylijäämän, jolle ei ole markkinoita meidän 
kaupungeissamme ja  joka, näin ollen, pitää 
leivän hinnan alhaalla ja heikentää talonpoi
kain ostokykyä.

“ Teollisuuden ja maanviljelyksen välisen 
tasapainon puuttuminen on historiallinen 
tosiasia Venäjällä. Se oli olemassa ennen so
taa, jolloin Venäjältä vuosittain vietiin u- 
los viljaa noin viisi- eli seitsemänsataa mil
joonaa puudaa (puuda on noin 36 paunaa). 
Yksinpä Venäjän teollisuuskin suurelta o- 
salta pidettiin käynnissä ulkomaalaisella ra
halla, rahalla, joka tuli joko hallituksen 
kautta lainoina tai sitten ulkomaalaisten ka
pitalistien suoranaisina sijoituksina Venä
jän teollisuuksiin, erikoisemmin kaivos ja  
metalli teollisuuksiin.”

Selvää puhetta ja  lausuttu mieheltä, joka 
kai tuntee tilanteen. Mutta täkäläiset poli- 
tikoitsijat eivät vain tuossa lausunnossa e- 
sille tulleille tosiasioille lainaa huomiota, e- 
nempi kuin muillekaan tosiasioille, eivätkä 
edes niitä kerro seuralaisilleen.

Ostajan ja  myyjän, olkoonpa kysymys 
minkälaisesta ostosta tai myynnistä tahan

sa, välillä aina syntyy eripuraisuutta. Myy
jä  haluaa mahdollisimman korkean hinnan 
ja  ostaja tahtoo mahdollisimman halvalla. 
Siitä ei päästä ohi kiertämällä eikä kaarta
malla. Kiistelemistä jatkuu, kunnes lopulta 
tilanne kehittyy sellaiseksi, että lopullisesti 
ratkaistaan, kumpi on herra. Mahdottomuus 
on talonpoikia ja  teollisuustyöläisiä pitää 
samassa ketjussa, Venäjällä paremmin kuin 
muuallakaan. Ketjun päät eivät koskaan so
vi yhteen, vaan huiskuvat sinne ja  tänne, is
kevät tällä kertaa talonpoikia ja  seuraaval- 
la kerralla teollisuustyöläisiä.

Todellakin täytyy ihmetellä sellaisten työ
läisten käsityskyvyn pätevyyttä, jotka yhä 
vieläkin uskovat, että työnantajat ja  työ
läiset voivat kuulua samaan taistelurinta
maan. Poliittisten liikkeiden johtomiehiltä 
luonnollisesti ei voida odottaakkaan muuta 
kuin mainitunlaista “ uskomista", sillä heil
lä on kysymyksessä persoonalliset edut, eikä 
johdettavainsa työläisten edut.

Venäjän taloudellisen elämän kulkua, sii
nä ilmeneviä tosiasioita, seuraavat ja  tun
tevat henkilöt ovat kymmenillä eri lausun
noillaan vahvistaneet, että luokkavastakoh- 
dat eivät ole hävinneet Venäjältä. Siellä e- 
delleenkin on riistettäviä ja riistäjiä. Nii
den taloudellisten etujen vastakohdat ovat 
olemassa, kehittyvät ja  kiristyvät, kunnes 
vihdoin hyökkäävät yhteen avoimessa 
kamppailussa. Mutta kaikesta tästä huoli
matta jotkut “ työväenliikkeet" julkenevat 
väittää, että Venäjän työläiset, kapitalistit 
ja  talonpojat kulkevat “käsikädessä”  ja  hal
litsevat taloudellista ja poliittista elämää 
“ yksinomaan” palkkatyöläisten hyväksi. Ja  
samalla tyrkyttävät, että meidän täällä, ku
ten muissakin maissa, täytyisi uhrata kai
ken energiamme, henkemmekin, päästäksem
me samanlaiseen, eli Venäjällä vallassa ole- 
levaan yhteiskuntamuotoon. Tosiasia on, ki- 
ertämätöin tosiasia, että me täällä olemme 
tällä kertaa samanlaisessa yhteiskunnassa, 
yhteiskunnassa, jossa riistetään ja sorre
taan työläisiä, vangitaan ja  kidutetaan van
kiloissa — surmataankin — niitä, jotka us
kaltavat vaatia työläisille kuuluvia oikeuk
sia ja  rikkauksia. Meidän, palkkatyöläisten, 
tehtävä on pyrkiä pois moisesta yhteiskun
nasta, eikä vain virallista nimeä muutta
maan. Tällaisessa poispyrkimystarkoituk- 
sessa I .W .W. järjestää työläisiä ja  siksi 
siihen kannattaa työläisten järjestyä.
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