
K A S V A T U S T Y Ö
A P1  TA L IS TI N E N järjestelmä uhraa 
suunnattomia summia kasvatustyö- 
hön ja yleiseen propagandaan. Esi

merkiksi Yhdysvaltain eri valtioista useat 
kuluttavat yksinomaan k oulw lopetukseen 
jokainen vuosi satoja miljoonia dollareita. 
Kaikki tämä nousevan väestön, kasvavan 
nuorison kasvattamiseksi. Kukapa voisi lau
sua edes suunnilleen oikean arvion 
siitä, kuinka paljon jokainen vuosi uhrataan 
vanhemman väestön “sivistäm iseksisellai
seen propagandaanb jonka nimenomaisena 
tarkoituksena on kapitalistiselle järjestel
mälle välttämättömien käsitteiden säilyttä
minen työväenluokan jäsenten keskuudessa. 
Tosin meidän täytyy myöntää, että kaikki 
ne varat, mitkä uhrataan kouluopetukseen, 
eivät tule käytetyksi yksinomaan kapitalis
tisten käsitteiden levittämiseen. Teknillisiä 
tietoja ja taitoja tarvitaan ja  ne ovat hyö
dyllisiä kaikille työläistenkin lapsille. Näitä 
tarvitaan yhteiskunnallisessa elämässä, toi
meentulossa ja jokapäiväisessä toiminnassa 
—  työväenliikkeessäkin. Mutta näiden ohel
la opetetaan ja teroitetaan niitä henkisiä 
käsitteitä, mitkä ovat ominaisia ja  välttä
mättömiä vallitsevalle järjestelmälle.

Kaikki luokkatietoiset työläiset, sellaiset, 
jotka käsittelevät yhteiskunnallisia kysymyk
siä materialistisessa mielessä, joutuvat kai 
tunnustamaan sen, että työväenluokan jä
senet vielä suurimmalta osalta ovat kapita
lististen käsitteiden, alaisuudessa, niistä riip- 
puvaisia. Jos näin ei olisi, niin kapitalisti
nen järjestelmä olisi jo aikoja sitten hävin
nyt. Sillä onhan niin selvä asia, kuin kan
sanaan voi ollakaan, että esimerkiksi tässä 
maassa palkkatyöväestö taloudellisen mer
kityksensä puolesta omaa ehdottomasti 
ylivultaisen voiman. Yhteiskunnallinen elä
mä ei kulkisi eteenpäin,  kansan hyvinvoin
nille ja jokapäiväiselle elämälle sekä toi
meentulolle välttämättömiä tarpeita tuotta
va tuotantokojieisto ei voigi olla käynnissä, 
jos palkkatyöväestön jäsenet eivät energi
aansa ja  työvoimaansa antaisi.

Näin siis, koska kerran joudumme myön
tämään, että kapitalistisen järjestelmän edel

leen oleminen suurelta osalta johtuu siitä, 
kun työväenluokan jäsenet ovat henkisesti 
riippuvaisia kapitalistisista käsitteistä, niin 
seuraa kuin itsestään  ̂ että yhteiskunnalli
seen vallankumoukseen pyrkiväin ainesten 
täytyy mahdollisimman tehoisasti ja suurel
la tarmolla hyökätä ja taistella loapitalisti- 
sia käsitteitä vastaan, vapauttaaksensa työ
väenluokan jäsenet niiden alaisuudesta —  
kahleista. Tehoisa kasvatustyö on vallan- 
kumouksellisen työväenliikkeen onnistumi
sen ensimäinen ehto. Me puhumme järjes- 
tämistyöstä ja  järjestymisen välttämättö
myydestä hyvin paljon. Joissakin tapauk
sissa näy tään, tässä puhumisessa mentävän 
niinkin pitkälle, että unhoitetaan kasvatus
työn tärkeys, jätetään se toisarvoiseksi asi
aksi. Jokaisen tulisi kuitenkin muistaa, vi
susti mielessään pitää se, että järjestämis- 
työssä ei hyvin onnistuta, itseasiassa sillä 
ei ole juuri mitään merkitystä, jollei kasva
tustyö ole tehoisaa. Tunnustettakoon vain 
aivati rehellisesti, että esim. järjestömme 
on saanut kärsiä tavattoman paljon siitä, 
että emme ole kyllin tehoisasti voineet teh
dä kasvatustyötä. Ja  edelleenkin saamme 
kärsiä, jos asiassa ei voida parannusta ai
kaan, saada. Ne tuhannet, todellisuudessa 
kymmenet tuhannet työläiset, jotka olemme 
onnistuneet saamaan jäseniksi järjestööm
me ja sitten menettäneet, ehkä suurimmalta 
osalta olisivat edelleenkin järjestössämme, 
sen aktiivisina toimitsijoina ja  taistelijoina, 
jos kasvatustyömme olisi ollut tehoisam- 
paa. Ja  sitten kaiken tämän lisäksi olisim
me uskottavasti välttäneet monta haitallista, 
joissakin tapauksissa hyvinkin suurta tuhoa 
tuottavaa sisäistä riitaa.

Työväenliikkeen, järjestömme yhtä hyvin 
kuin kaikkien toisten työväenliikkeeseen 
kuuluvien ryhmien ja  virtausten, kasvatus
työ ja yleisen propagandan tekeminen on hi
dasta ja suurta uhrautuvaisuutta kysyvää 
työtä. Ajatelkaamme vain, että esim. ka
pitalistinen opetustyö ei näytä kaikissa ta
pauksissa tuottavan “ tyydyttäviä” tuloksia, 
vaikka sillä an puolellaan se etuisuus, että se 
saa toimia kasvavan ja  ensiopetuksia otta-
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van nuorison keskuudessa. 
Työväenliikkeen kasvat ustyön 
täytyy ensiksi kyetä nisu- 
maan kapitalististen koululai
tosten istuttamat harhakäsit- 
teet ja  sitten vasta tuottaa 
varmoja tuloksia uusien Icä- 
sitteiden junrruttamistyö. To
sin työväenliikkeen kasvatus- 
ty  ä l l ä ,  valistustyöksi sitä 
myöskin kutsutaan, on se etui
suus, että sitä auttaa käytän
nöllisessä elämässä löytyvät 
aineelliset tosiasiat —  koke
muksien antamat opetukset. Jos näin ei 
olisi, niin eihän työväenliikkeen valistustyös
tä tulisikaan mitään. Kaiken lisäksi työ
väenliikkeellä ei ole kasvatustyöhön käytet
tävänä runsaasti varoja. Ja  kasvatustyöhön 
kykenevistä voimistakin tahtoo jatkuvasti 
puute olla. Nekin kun täytyy omasta kes
kuudesta kehittyä ja nousta.

Mutta jatkuvalla ja  väsymättömällä työs
kentelyllä sekä yhteistoiminnalla saadaan 
paljon aikaan. Suurta uhrautuvaisuutta ja 
jatkuvaa toimintaa on esimerkiksi Työväen
opiston hankinta ja toimin ta kunto is e na 
säilyttäminen vaatinut meikäläisiltä. Mutta 
suuri hyötykin siitä on ollut. Sitä ei voi 
kukaan rehellinen työläistoveri kieltää.

Kasvatustyölle täytyisi järjestömme eri 
orgaanien ja niitä kannattavien ryhmien 
lainata entistä suurempi huomio. Juuri täl
lä kertaa näyttää taantumus raatelevan työ
väenliikettä kaikkialla. Järjestömmekään ei 
suinkaan ole voinut siitä vapaana säilyä. 
Välinpitämättömyyttä ja moraalista rappeu
tumista ilmenee runsaasti kaikkialla. Tätä 
moitittavaa asiantilaa täytyy ryhtyä korjaa
maan. Ja  se voidaan korjata vain kasvatus
työllä. Vähemmän mielikuvituksia synnyt
täviä ja  kevyesti aikaa kiduttavia nautin- 
noita kehittäviä esityksiä ja harrastuksia ja  
enempi tuloksia tuottavaa kasvatustyötä.

Pian lähestyy sekin aika, jolloin Työväen
opisto alkaa toimintakaudenpa. Jokaisen 
velvollisuus olisi osaltansa toimia sen eteen, 
että Opisto tulee täyteen oppilaita heti toi
mintakauden alussa. Jokaisen, jolla on itsel
lään varoja ja  tuntee kaipaavansa appia, 
tulisi mennä Opistolle. Ja  jos ei ole mah

dollisuutta itse päästä tällä kertaa, niin voi 
ainakin sen tehdä, että kehoittaa toisia me
nemään. Muistakaamme erään tiedemiehen 
lausunto:

"Olla tietämätön ei ole elämistä, ellei ni
mittäin eläimellistä olemassa oloa sellaiseksi 
haluta kutsua. Ikä ei edellytä sitä, että 
ihmisen olisi lopetettava opiskelemisella. 
Opiskeleminen käy tietysti vaikeammaksi 
silloin kun henkilö on sivuuttanut, sano
kaamme, neljänkymmenen vuoden ikärajan, 
mutta tietoisuuden rakkaus voittaa kaikki 
vaikeudet. Maailmani kuuluisimmat tiede
miehet ovat oppineet enemmän jälkeen kol
menkymmenen ikävuoden, kuin sitä ennen.”

Kaikilla ei ole tilaisuuksia ja mahdolli
suuksia p ä ä s t ä  kouluihin. Mutta kaikilla 
on mahdollisuus harjoittaa itsekasvatusta. 
Senhän kautta työväenliike on suurimman 
osan toimitsijoistaan saanut. Itsekasvatuk
sen hyöty an suuresta merkityksestä 
jokaiselle yksilölle itselleen ja  sitten vä
lillisesti koko työväenluokalle. Itsekasva
tuksen apuna käytetään hyviä esimerkkejä 
ja hyvää kirjallisuutta. Se tosin on vaikeaa 
työtä, sen jokainen tietää, mutta samalla se 
on hyödyllistä työtä. Tulokset siitä voivat 
joskus näyttää perin kaukaisilta, mutta ah
keralla ponnistuksella ja ahertehdla ne voi
daan saavuttaa.

Niin, vielä kerran sanottakoon, että mei
dän tidee tehoistaa kasvatustyötämme, aut
taa ja kehittää niitä laitoksia ja orgaaneja, 
joita me voimme käyttää välikappaleina täs
sä työssä. Levittää lehtiömme ja julkaisu
jamme ja jokainen kohdaltamme auttaa, että 
niiden sisältö saadaan entistä paremmaksi.


