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N u o r i s o  J a  L u o k k a t a i s t e l u
K ir j .  P au k k u

M ONET luokkataisteluliikkeen m ukana paljonkin uurastavat toverit ovat vai

puneet epätoivoisuuteen nousevan nuorisomme suhteen. He näkevät nuo

remman sukupolven pyrkim yksissä kaikkea muuta, mutta ei mitään sellaista, 
jota työväenliike, luokkataistelua käydessään , voisi hyväksensä käyttää. Tällainen 
johtopäätös on kuitenkin liian epätoivoinen ja  harkitsematon, se on vastoin todel
lisuutta ja  ennenkaikkea, se on vastoin k a ik k ia  materialistisen m aailm ankäsityksen 
ja  tuotannollisen kehityksen lak e ja . Jo s  me vähänkään syvennymme tutkimaan nii
tä mahdollisuuksia ja  niitä olosuhteita, joiden alaisina he joutuvat eläm äntaisteluaan 
käym ään, niin huomaamme heillä olevan edellytyksiä sellaiseen paljon enempi kuin 
mitä m eillä on ollutkaan.

US E A ST I arvostellessani m e nykyistä, 
aikaihmisen ikään siirtyvää nuori
soamme, unhoitamme että iälläm m e 

on jo  niin suuri ero. Siksi emme ja k sa 
kaan käsittää emmekä ym m ärtää heitä 
oikealla tavalla . Mutta jos me muiste
lemme omaa nuoruuttamme ja  rehellisesti 
arvostelemme sitä, niin me huomaamme 
mitenkä vähän meillä silloin oli käsitystä 
elämän todellisuudesta, sekä yleensä yh 
teiskunnallisista asioista. Meidän täy 
tyy  huomata, että nykyajan  nuoriso on, 
paljon meistä edellä, niin hyvin teknil
lisesti kuin asiain käsittäm iskyvyissäkin. 
Siitä huolimatta, vaikka he saavatkin ka
pi taiistiluokan etujen m ukaisen koulusi
vistyksen, on heillä paljon parem mat edel
lytykset astua luokkataistelun tielle kuin 
meillä on ollut.

N ykyajan  monipuolisella koulu kasva
tusjärjestelm ällä, niin porvarillinen kuin 
se onkin, on se etu, että se kehittää ja  
kasvattaa niitä henkisiä sekä teknillisiä 
taipum uksia ja  edellytyksiä, jo ita kukin 
synnynnäisesti omaa. Näin ollen, kapita
listin e lika an koululaitos ei voi olla kehit
täm ättä ja  hiomatta luokkataistelussa 
tarvittavia kyky jä . Sen lisäksi n ykyajan  
nuorisolle kasvaa korkeam man eläm änta
son vaatimus. Heille opetetaan tiedettä, 
taidetta, kauneutta ja  puhtautta jo  aivan 
lapsuudesta saakka. Joten  heille kasvaa 
vaatimuksia, niin suuria, että vanhemmat

eivät ole osanneet uneksiakaan sellaisis
ta. Näm ä ovat hyveitä, joiden saavutta
miseksi heidän on astuttava työväenliik
keen riveihin, sillä  muuta mahdollisuutta 
eivät he tule löytäm ään. Ne “ loistavat 
mahdollisuudet,”  jo illa  niin onnistunees
ti meidän aikamme työläisiin on vaikutet
tu, m enettävät yhä enempi tenho voima an
sa, sikäli kun taloudellisen kehityksen seu
raukset tulevat yleisemmin tunnetuiksi, 
yksim pä teknillisten kykyjen  ja  yleissivis- 
tyksensä avulla, he, teollisuuden palveluk
seen joutuessaan, tulevat näkem ään y k 
si löyritt el iäisyyteen perustuvan propagan
dan nurinkurisuuden ja  mahdottomuuden, 
Näin ollen, kouluissa opetettu “ vapaalle 
am erikalaiselle”  kuuluva korkea jhanne 
ja  —  elämäntaso, kiihoittaa myöskin toi
mintaan sen saavuttam iseksi. Joten työ
väenliike tulee siinäkin suhteessa hyöty
mään. Sillä tunnettua on, että puutteel
lisuuden tajuam inen synnyttää tyytym ät
töm yyttä ja  tyytym ättöm yys johtaa toi
mintaan, jo k a  on luokkataistelun ensimäi- 
nen ehto. Opettaa kunnioittamaan orjain 
vapautusta kapitalistisessa mielessä, on se
kin parempi kuin ei mitään. N ykyisten las
ten vaatim uksia yritetään kotonakin tyy
dyttää paljon paremmin kuin silloin kun 
me olimme lapsina. V aativaiset lapset ovat 
köyhille vanhemmille rasituksena, mutta 
luokkataistelussa vaativaiset ihmiset ovat 
parem pia kuin 'kaikkeen tyytyvät oliot.
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Vaativainen ihminen on myöskin taistele
va ihminen. T yytyväisellä  ihmisellä on or
jan  sielu, nöyrä ja  matelevainen, josta ei 
milloinkaan läh-de liikkeelle suuria eikä 
ja lo ja  pyrkim yksiä.

M eillä yleensä on ollut sellainen käsitys, 
että meistä on tullut parem pia Juokka- 
taisteijoita sen vuoksi, kun olemme syn
tyneet ja  kasvaneet kurjem m issa oloissa 
kuin meidän aikamme nuoriso. Tosi kyl
lä  on, että olemme äärettömän puutteen 
keskellä Huoruutemme viettäneet. Mei
hin on istutettu orjan  aate, luihin j a  yti
miin asti syöpynyt alistuvaisuuden tunne, 
mutta siitä ei suinkaan johdu se, että me 
olisimme parem pia luokkataistelijoita 
kuin mitä meidän lapsistamme tulee. 
Me käymme taistelua siksi, että kapitalis
tinen -tutantotapa on m eidät siihen pakot
tanut näillä huonoillakin edellytyksillä 
mitä m eillä on ollut. On itsestään sel
vää, että taistelumme tehokkuus on k ärsi
nyt siitä syystä  .tavattoman paljon. Mo
net ovat olleet ne virheet ja  pettym ykset, 
jotka ovat johtuneet henkisesti köyhästä 
alkuperästämme. Täm än kirjoittajakin, 
veljensä pakottamana, kahdeksantoista 
vuotiaana opetteli jätkäjoukossa eikä vie
läkään tahdo saada kunnollista lausetta 
kokoon.

Suuri on ollut meidän kasvatuksellinen 
eroavaisuutemme, ja  vielä suurempi on 
ero tuloksiin nähden. Meidän koko ole
mukseemme istutettiin tyypillisin orjan 
aate mitä m aailm assa -milloinkaan on ol
lut. A inoaksi elämän ohjeeksi meille ope
tettiin Kymm enet K äskyt, jum alanpelko 
ja  isännän sekä esivallan heiluttaman or- 
jaruoskan alle alistuminen.

T yperällä  ja  ra a ’a ila  tavalla  meistä kit
kettiin pois kaikki itsenäiset pyrkim ykset. 
Meitä halveksuivat omat vanhempamme- 
kin, sillä mehän olimme heidän fnieles- 
•tiinsä välttäm ättöm iä paheita, joita täy
tyi pakollisesti sietää. Meitä lyötiin nyr
killä päähän ja  sanottiin, että : “ sinusta 
ei ikänä mitään tule, etkä sinä milloin
kaan mihinkään pysty.”  Lyöntien säes
tyksellä se uudistettiin niin usein, että me 
itsekin sen uskoimme. Moni poika vie
läkin kävelee allapäin  eikä uskalla luot-

L u o k k a tie to in en  ty ö lä in en  o h ja a  la p s ia a n  y m m är
tä m ä ä n  e lä m än  su u r ia  k y sym yk siä .

taa  itseensä edes niin paljoa, että pitäisi 
itsensä työväenliikkeen m ukaan kelpaa- 
vaksi —  puhumatakaan siitä, että niin on
neton olio kuin miksi hänet on tuomittu, 
voisi vielä edistääkin sitä.

V ertaam alla tätä nykyiseen am erikalai- 
seen koulu- ja  kotikasvatukseen, me huo
maamme tapahtuvan aivan päinvastoin. 
H eille sanotaan, että kättesi töillä 
sinun pitää saavuttaa asemasi tässä m aa
ilmassa. Heihin kasvatetaan rohkeutta, 
tarm oa sekä itseluottamusta. Am erikalai- 
seen kasvatusfilosofiaan kuuluu myöskin 
opetus, että jokainen on oman onnensa 
seppä, että ainoastaan omalla takom alla
si sinä voit joksikin tulla. K aik ille  kou
lupojille luvataan presidentin paikka, jo s 
he vaan ovat tarpeeksi yritteliäitä. Niin 
naurettavalta ja  mahdottomalta kuin se 
kuulostaakin ja  niin epätodelliseksi kuin 
sen kirjaim ellisesti jokainen käsittääkin, 
on sillä  kuitenkin varm a vaikutuksensa 
nuorison opiskeluun koulussa, sekä jo k a 
päiväisessä eläm ässä yleensä. Se kiihoit- 
taa heitä voim aperäisiin ponnistuksiin elä
mänsä eteenpäin viemiseksi.

Kumpiko näistä kasvatustavoista on 
hyödyllisempi työväenliikkeen näkökan
nalta katsottuna? Sekö, jonka me olem
me saaneet, vaiko se, jota meidän nuori
somme nyt saa. Siitä ehkä voidaan olla 
erimielisiä. Mutta ehdoton totuus kui
tenkin on, että tietoa, tarmoa, rohkeutta, 
itseensä luottamusta ja  jokaisen yksilön 
persoonallista kuntoisuutta vaatii nykyi
nen järjestelm ä. —  Sitä vaatii myöskin 
työväenliikkeen eteenpäin vieminen, sillä
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luokkien välinen taistelu on ankaraa. M o
nipuolisia k yk y jä  tarvitaan siinä.

Senpä vuoksi voimmekin toivorikkain 
mielin katsella nousevan nuorisomme kor
keam paa sivistystasoa. M eidän osallemme 
lankeavan velvollisuuden tärkein kohta 
on siinä, että opetamme heille luokkatais
teluoppia. Kapitalistinen järjeste lm ä k y l
lä pitää huolen siitä, että he joutuvat näi
tä oppeja hyväkseen käyttäm ään.

Jo  nykyäänkin on helppo huomata v a r 
sin kuvaavia m erkkejä nuorison osallisuu
desta 1 u ok k ataistelulu onnetta omaaviin 
liikkeisiin. Tarvitsee vain kiinnittää huo
miota hyvin yleiseksi ilmiöksi tulleisiin 
koululakkoihin. A ivan h iljattain  herätti 
suurta huomiota Coloradon koululaisten 
lakkoutuminen syystä, että he eivät h a
lunneet istua rinnakkain lakonrikkurien 
lapsien kanssa. Myöskin korkeakoulu
jen ja  yliopistojen oppilaat ovat toimineet 
huom attavalla tava lla  lakolaisten avusta
miseksi, pitäm ällä puheita lakkolaisten 
kokouksissa ja  muutenkin innostaneet lak 
kolaisia —  taidolla, jon ka he ovat kapi
talistisessa koulussa oppineet. Heidän 
sulava esiintymistaitonsa ja  sukkela h a
vaintokykynsä antaakin heille tässä suh
teessa loistavia menestymisen ■ mahdolli
suuksia.

Jo s  otamme tarkasteltavaksi Am erikan 
suomalaisen työväenliikkeen, niin huo-" 
maamme nuorison olevan siinä huomatta
vana tekijänä. Haaleillam m e alkaa ohjel
man suoritus suurimmalta osalta olemaan 
nuorison käsissä. He laulavat ja  soittavat, 
näyttelevät, puhuvat ja  runoilevat. J a  
kaikkeen tähän he pystyvät kiitettävän 
hyvin ja  verrattain vähällä  opastuksella. 
Onpa heidän m atkassaan tullut haalioh-

jelmistomme ikäänkuin tuoreemmaksi ja  
teknillisesti paljon paremmaksikin. Jous
tavuus ja  kauneus on huomattavissa hei
dän esiintymisessään. V aikka emme olek- 
kaan pitäneet huolta edes heidän suomen
kielestään, niin kuitenkin he useammalla 
paikkakunnalla esittävät ohjelm aa suo
m enkielellä. Täm ä kaikki on ilmennyt 
kuin itsestään, sillä  melkein jokapaikassa 
me olemme nuorison kasvatuskysym yksen 
ylenkatseella sivuuttaneet. Voisimme 
myöskin esimerkin vuoksi mainita siitä il
miöstä, jo k a  on havaittavissa “ Industria- 
1 isiin”  Nuorten-Osastossa. Ilm an kenen
kään ohjausta ovat näm ä lapset täyttäneet 
kirjoituksillaan yhden sivun viikossa. Jo k 
seenkin niin selvillä j a  luokkahenkisillä 
kirjoituksilla, että vanhemmilta veteraa
neilta olisi ottanut lu ja lle  sellaisia saada 
syntym ään. Kun he nytkin jo  näin pal
jon  saavat aikaan, niin mitä sitten jos täl
le asialle olisi pantu tarpeeksi paljon huo
miota?

Emme siis tarvitse hätäillä , etteikö nuo
risomme paljon parem m alla menestyksel
lä jatkaisi m eiltä kesken jään yttä  luok
kain välistä taistelua. Me olemme olleet 
vain tien ra ivaa jia  ja  menestyneet siinä 
niin pitkälle kuin kykym me ja  teollinen 
eläm ä on meille siihen edellytyksiä anta
nut. Y häti laajeneva kapitalistinen suur
teollisuus pitää huolen siitä, että Työtäm
me on ja tk ettava  kunnes työläiset ovat 
vapautuneet riistojärjestelm än kahleista. 
Luokkataistelun me luovutamme perinnök
si lapsillemme, silloin kun meidän aikam
me on täytetty. Mutta siihen asti pysym
me jnukana, täysin tietoisina siitä, että 
raivaustyömme ei ole hukkaan mennyt!
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3,365,281 työlä istä  työsk en telee  suorastaan autoteollisuudesta johtuvissa töis

sä, eli suunnilleen sam a m äärä kuin Suomen asukasluku. Y lläolevaan ei sisälly  
tie-, eikä raaka-ainetyöläiset.

Y hdysvalloissa on nykyään noin 708radiolähetys asem aa.
Y hteiskunta on m eidän tarpeem m e tyydyttäjä . —  V altio  on rangaistuslaitok

sem m e. — Thom as Paine. ( 1 7 7 6 )
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