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ULKOMAALAISTEN 
KANSALAISTUTTAMINENE- - - - - - - -  -

MU UTAM AN  Viimeksi kuluneen vuo
den aikana tässä maassa on lainattu 

erikoisen paljon huomiota amerika- 
laistuttamiselle. Siitä on kirjoitettu ja  pu

huttu kuin jostain yhteiskunnallisesta vält
tämättömyydestä. Poikkeuksetta kaikki 
porvarilliset sanomalehdet ja  kaikenlaiset 
aikakausjulkaisut ovat sille lainanneet huo
m attavan suuren tilan. Siitä on puhuttu 
kansankokouksissa, suurissa ja  pienissä. 
Sitä varten on perustettu erikoisia kouluja, 
varsinkin iltakouluja, jotta vähävaraisem - 
matkin "saavat tilaisuuden”  päästä osalli
siksi siitä. Sitä varten on palkattu opetta
jia , kaikenlaisia “ minuuttimiehia”  ja  luen
noitsijoita. Sitä varten on kirjoitettu luke- 
matoin m äärä erikoisia k irjasia  ja  lento
lehtisiä, jo ita  sitten on levitetty miljoonia 
kappaleita ulkomailla syntyneiden työläis
ten keskuudessa. Sen toteuttamisyrityksen 
vuoksi useissa tapauksissa on ulkom aalais
ten työläisten jokapäiväinen toimeentulo a- 
setettu kyseenalaiseksi, heiltä on kielletty 
mahdollisuus saada työtä, jolleivat ole hy
väksyneet “ vapaaehtoista amerikalaistut- 
tam ista”  pakollisesti yhdessä tai toisessa 
muodossa. Lyhyesti sanoen, sitä varten on 
käytetty kaikkia mahdollisia ja  yritetty 
käyttää mahdottomiakin keinoja, “ laillisia 
ja  laittom ia” , houkutelevia ja  pakoittavia, 
mairittelua ja  väkivaltaa.

Päästäksemme selville siitä, mitä ameri- 
kalaistuttaminen tarkoittaa sellaisena kuin 
sitä nykyään yritetään toteuttaa, meidän 
täytyy ensin tehdä itsellemme jossain m ää
rin selväksi, mitä amerikalaisuudella tar
koitetaan.

Amerikalaisuus eli siitä puhuminen tuli 
yleiseksi ja  jokapäiväiseksi niihin aikoi
hin, kun kapitalistisen “ kansanvallan säi
lyttäm iselle”  kävi välttämättömäksi se, et
tä Am erika yhtyi Europan viimeiseen suur
sotaan. Tällöin alettiin amerikalaisuutta 
mittaamaan prosenteissa. Ilmaantui “ sadan 
prosentin am erikalaisia” , “ viidenkymme
nen prosentin am erikalaisia”  ja  löytyi “ e- 
päam erikalaisia” , s. o. sellaisia, jotka ei
vät omanneet Pyhtään prosenttia amerika- 
laisuutta.”

Ennen vanhaan, “ hyvään aikaan” , jos 
jotain henkilöä sanottiin sadan prosentin

amerikalaiseksi, niin sillä ymmärrettiin, et
tä hän oli täysiverinen amerikalainen, s. o. 
hänen isänsä ja  ehkä isoisänsäkin oli ollut 
amerikalaissyntyinen. Mutta täm ä m ääri
telmä ei enään pidä paikkaansa. “ Sadan 
prosentin am erikalainen”  voi nykyään olla 
sellainenkin henkilö, jo lla  ei ole edes kan
salaisoikeuksiakaan. Tarvitsee vain jum a
loida kapitalistista järjestelm ää, varsinkin 
amerikalaisten kapitalistien järjestelm ää, 
ja  puoltaa sen etuja kaikissa asioissa. J a  
taas “ epäamerikalainen”  voi olla, vaikka 
olisi indiaanin eli todellisen amerikalaisen 
jälkeläinen. Tiedämmehän, että jotkut 
Amerikan Yhdysvaltain itsenäisyysjulis
tuksen allekirjoittajain jälkeläisetkin ovat 
joutuneet “ epäamerikalaisten”  joukkoon 
ja  vain siksi, että ovat uskaltaneet lausua 
mielipiteitä ja  toimia vastoin kapitalistien, 
“ sadan prosentin amerikalaisten” , etuja ja  
käsityksiä. Siis am erikalaisuus tarkoittaa, 
sellaisena kuin sitä nykyään selitetään, ka
pitalistisen järjestelm än tunnustamista ja  
tukemista.

Tämän edellä lausutun käsityksen ameri- 
kalaisuudesta jos me myönnämme ja  käsi
tämme oikeaksi, niin siitä loogillisena seu
rauksena ollen meidän täytyy uskoa, että 
amerikalaistuttaminen tarkoittaa ulkomail
la syntyneiden työläisten mielipiteitten a- 
merikalaistuttamista, niiden muokkaamis
ta  vissien käsitysten mukaiseksi, “ kannute- 
tulla tavaralla”  täyttämistä. Tosin joissa
kin näiden am erikalaistuttajain lausunnois
sa selitetään, että “ meidän täytyy amerika- 
laistuttaa ulkomaalaiset, jotka ovat tulleet 
alemmalla siveys- ja  elämäntasolla olevis
ta maista.”  Mutta tämä lausunto on vain 
fraasi, jo lla  halutaan peittää todelliset tar
koitukset, eli saada yleinen kannatus ame- 
rikalaistuttamishommalle.
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Jo s  kysym yksessä olisi ulkomailla synty

neiden työläisten elämän- ja  sivistystason 
kohottaminen, niin siioin täytyisi amerika- 
laistuttajain selittää, että teidän tulee elää 
niin hyvin kuin tämän maan tuotannollinen 
ky ky isyys edellyttäisi jokaisen työtä teke
vän ihmisen elämään ja  teidän tulee hank
kia itsellenne sekä antaa jä lkeläisin  enne 
niin hyvä koulukasvatus kuin nykyaikaisen 
opetustaidon avulla voidaan tehdä mahdol
liseksi. J a  että, jo llei teillä ole tä llä  kertaa 
tässä maassa näitä mahdollisuuksia käytet
tävänänne, niin teidän tulee toimia, käyt
tää  kaikkia mahdollisia keinoja niiden saa
vuttamiseksi. Mutta näin eivät amerikalais- 
tuttajat selitä. Kaukana siitä. A ivan päin
vastoin.

Amerikalaistuttamisen kautta ei yritetä 
sivistää ulkomaalaisia, jotka ovat synty
neet “ alemmalla sivistystasolla”  olevissa 
maissa, vaan sen kautta yritetään tappaa 
kaikki tietoisuus niistä, jotka sen kohteek
si joutuvat. Sen kautta yritetään ihmisistä, 
työläisistä, tehdä aaseja, jotka eivät vähim
mässäkään m äärässä käsittäisi olevia olo
ja . “ Teidän täytyy kieltää luokkien olemas
saolo” . Näin joissakin am erikalaistuttajain 
julistuksissa sanotaan. Ihmisen, joka väit
tää, että Am erikassa ei ole luokkia ja  luok- 
kaeroavaisuuksia, todellakin täytyy  olla

4‘Et sinä ole am erikalainen, koska vanhem pasi kuuluvat radikaaliseen työväenjärjestöön.*’

perin alhaisella sivistystasolla. Sellaisiksi 
vissien ja  joka hetki ympärillämme nähtä
vänä olevien tosiasioiden kieltäjiksi halu
aisivat am erikalaistuttajat saada ulkomail
la syntyneet työläiset.

Amerikalaistuttamishommasta ovat tä 
män maan kapitalistiluokan jäsenet, työn
antajat, tehneet keinon, jonka kautta he y- 
rittävät tehoistaa riistämistään ja  lu jittaa 
valtaansa. Sen taakse ovat asettuneet mel
kein poikkeuksetta kaikki työnantajain yh
distyksetkin. Jokainen ajatteleva ihminen 
tietää sen, että työnantajat ja  heidän yh 
distyksensä eivät kannata mitään sellaista, 
joka olisi heidän periaatteilleen vastak
kaista ja  eduilleen vaarallista. Eipä suin
kaan. Siksipä, koska työnantajat ovat aset
tuneet amerikalaistuttamishomman voi
m akkaiksi kannattajiksi, siitä täytyy olla 
heille vastaavaa hyötyä. Niin siitä onkin. 
Sen he itsekin myöntävät. Siitä heille kii
tos.

Erään chicagolaisen yhtiön yliliikkeen- 
hoitajan kirjettä, jonka hän oli kirjoitta
nut korostaaksensa amerikalaistuttamis- 
työtä, joku aika sitten käyttivät jotkut ame
rikalaistuttajat hyväksensä ja  kertasivat 
siitä kohtia.

“ Kaikkein tärkein hyöty yhtiöllemme” , 
sanotaan kirjelm ässä, “ johtuen suunnitel
m am m e mukaisesta amerikalaistuttamis- 
työstä, jota on Chicagon kauppakam arin 
kanssa yhteistoimin tehty, on se, että työ
läiset ovat alkaneet osoittam/aan uutta 
kiintymistä työhönsä tehtaalla, täm ä ol
len seurauksena heidän loistavasta edisty
misestään englanninkielen ja  kansalais
e t t a  mis luokilla.”

K irjelm ässä erikoisesti painostetaan si
tä  seikkaa, että “ kansalaistuttamistyö kor
vaa itsensä.”  Kenpä ei tuota myöntäisi, et
tä se “ korvaa itsensä”  työnantajille. Sii
tä  on tullut “ tuottava keino” , jota kan
nattaa 'kaikkien  “ käytännöllisten liike
miesten h arjo ittaa", kuten kirjelm ässä 
hoksautetaan.

Mutta tässä vain puhutaan välillisistä 
parannuksista, jotka työnantajain lausun
tojen mukaan, ovat seurauksena amerika- 
laistuttamistyöstä. Kapitalistisen järjeste l
män säilyttäminen kuitenkin on kaikkein 
tärkeintä kapitalistiluokan jäsenille. Siinä 
tarkoituksessa erittäin am erikalaistulta- 
mistyöta tehdään. Lainatkaam m e kappale 
erään a m erikala istuttajan puheesta, jon
ka hän piti Chicagon kauppakam arin me
nette lytapavaliokunnan edessä. Siinä sano
taan :

“ Onko amerikalaistuttaminen käytän
nöllistä? K yllä  —  . Lisääkö se tuotantoa?
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L is ä ä .--------Miksi siis ette haluaisi tehtä
vissänne otettavan käytäntöön am erika- 
laistuttamisohjelman.”

Näiden kysymysten ja  vastausten jä l
keen puhuja sitten laukasi koko salaisuu
den, antaen huutavan varoituksen työnan
tajille  “ uhkaavasta vaarasta.”

“ Ja , uskokaa minua tai ei, näinä levot
tomuuden päivinä ja  tulevina suuremman 
levottomuuden päivinä, me joudumme 
koettelemuksen alaiseksi. Jos me, jokai
nen meistä, olemme kukin kohdaltamme 
tehneet osamme ja  kohdelleet ihmisvelji- 
ämme kuten niitä tulee kohdella, niin tur- 
vallisuudemme on taattu. Mutta jos emme 
ole täyttäneet näitä tehtäviä, niin me em
me ole turvattuja ja  jotkut teistä saavat 
tehdä sitten jotain muuta sen sijaan kun 
nyt laskette liikevoittojanne.”

Edellä  olevista lausunnoista, jotka ovat 
am erika la istuttaja in antamia, käy eittä- 
mättömästi selväksi, että amerikalaistut- 
taminen, sellaisena kuin työnantajat ja  hei
dän yhdistyksensä sitä yrittävät toteuttaa, 
ei tarkoita sitä, että sen kautta haluttai
siin saada ulkom ailla syntyneet työläiset 
kykenevimmiksi hankkimaan jokapäiväi
sen toimeentulonsa. Sen kautta halutaan 
näistä työläisistä kitkeä pois kaikki alkeel
lisemmatkin luokkakäsitykset ja  tehdä 
heistä henkisiä orjia, eläviä ja  liikkuvia 
työaseita, jotka ajattelevat ja  toim ivat a i
van niin kuin työnantajat haluavat.

Mutta amerikalaistuttamisen kautta 
saavutetut tulokset eivät ole pysyväisiä, 
vaan pikemmin välillisiä ja  siitä tai tästä 
syystä johtuneisiin teeskentelyihin perus
tuvia saavutuksia. Joku  ulkomaalainen 
voidaan saada pumpatuksi täyteen kapita
listista am erikalaisuutta, mutta se sinänsä 
ei häntä muuta pois työväenluokasta ja  ta 
kaa hänelle toimeentuloa. Jokapäiväisen 
elämän ja  toimeentulon välttämättömässä 
hankinnassa kaikki joutuvat vastakkain 
taloudellisten tosiasiain kanssa ja  nämä 
vaikuttavat varmasti, joskin hitaasti, työ
läisten mielipiteisiin.

"N äinä levottomuuden päivinä” kapita- 
listiluokka näkee loppunsa lähentyvän no
pein .askelin ja  siksi se kaikkia keinoja 
käyttäen yrittää hiljentää uhkaavan vaa
ran vauhtia. Turhaa työtä. “ Suurempien 
levottomuuksien päivät”  tulevat välttäm ät- 
tömästi. Välttämättömästi tulee aika, jo l
loin ei tarvitse valheellisesti kieltää luok
kien ja  luokkataistelun olemassaoloa, sil
lä niitä todellisuudessa silloin enään ei ole. 
Silloin nekin, jotka “ nykyään laskevat" 
työläisten selkänahoista kiskottuja liike
voittoja, tekevät “ jotain muuta,”  jotain 
sellaista, joka on yhteiskunnalle hyödyllis
tä. Jouduttakaam m e tuon ajan  saapumis
ta, kukin kohdaltamme, kaikin mahdolli
sin keinoin. Järjestym ällä  taloudellisesti 
me rakennamme uutta yhteiskuntaa van
han kuoren sisällä.

VAN H AN  NEUVO
Kirj. Adam Poika.

“Mä vanhus kurja kulunut, 
on vartalon’ kayräks’ käynyt. 
On ryhti multa kadonnut, 
vaan hahmo jäi el le jäänyt.

Näin jutteli vanhus minulle, 
kun almua raukka pyysi,
“Jos asemaan tähän joudut vaan, 
ei yksin sinun oo syysi.

"Mä nuoruus aikan* työtä tein 
ja rikkautta paljon tuotin. 
Rikkaudet ei mull’ oo jään’ 
mä riistäjiin liiaks’ luotin.

“On kuitenkin toivoni hartahin, 
jos arvoa antanet sille, 
ett’ liittyisit luokkasi riveihin 
ja uhraat taisteluille.

“Mun työnitulokset riistetyt, 
vain vaivat palkaks’ jääneet. 
Tää osa on, jonk’ miljoonat ain’ 
riistäjiltään saaneet.”

"Oon kokenut paljon, siks’ puhun näin 
kosk’ nuori oot miesi vielä; 
kosk’ miehuutta, voimaa sulia on, 
älä orjuutta kauvemmin siedä.
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