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Luokkasuhteet Kärjistyvät

N E vähäiset hyvyydet, jotka palkkatyöväestö tuntee eläm ässään kesäkautena, 

a lkavat (jälleen olla ohitse. Syksy on ovella. Mitä se tuo tullessaan työväes

tölle, on varain helposti ym m ärrettävissä. Kesätyöt, joihin luottaen monet 
työläiset tunsivat ikäänkuin keveätä lohtua keväällä  työttöm yyden kourissa olles
saan, eivät tuoneetkaan todellisuudessa ju u ri nim eksikään lohdutusta. “ A ika”  ei v il
kastunut kesällä , kuten sitä  oli ennustettu ja  toivottu. K esäkuulla j a  heinäkuulla 
oli tehdasteollisuus käynnissä keskim äärin puolitoista prosenttia vähemmän kuin hel
mikuulla ja  m aaliskuulla. N yt syyskuu! 1 a näyttävät tilastot tehdasteollisuuden las
kevan nopeasti siitä, mitä se oli käynnissä kesän parhaim m illaan ollen. J a  kun ne
kin vahaiset kesätyöt loppuvat, mitä jä lk e e n  viime kevään ilmestyi, tehdasteollisuus 
yhä hiljentyen ja  vähentäen työvoim aa, tuntuu syksyn tulo miljoonille työläisille 
katkeralta.

yöttömyys lisääntyy parhaillaan ke-

I m ikaaii, kivi, savi, (kutomo, nahka, 
puutavara, rauta ja  terästeollisuuk
sissa, kerrotaan työviraston raporteissa. 

Yhteinen m aksettu palkkasum m a on .kah
dessatoista johtavassa teollisuudessa ollut 
neljä  prosenttia vähäisem pi heinäkuulla 
192S  kuin vastaavalla  a ja lla  19 2 7 . T yö 
läisten lukum äärä ei näillä aloilla ole v ä 
hentynyt kuitenkaan kuin puolitoista -pro
senttia, joten tästä päättäen heidän palk
kansa on, laskenut keskim äärin kaksi ja  
puoli prosenttia.

Terästeollisuudessa syöstään työläisiä 
työttömien 'joukkoon virtanaan. Mutta te
rästuotanto ei siitä huolimatta vähene. 
Yhdysvaltain  työko.missioneeri Stew art 
osoittaa, että terässulim oilla työskenteli v. 
1900 noin 39,000 miestä, jo tk a  tuottivat 
noin 13,620 ,700  tonnia harkkorautaa. 
Mutta 19 2 5  työskenteli sulimolUa vain 
noin 29,000 m iestä ja  he tuottivat 36,700,- 
500 tonnia harkkorau taa; työläisten luku
m äärä väheni 25 :ssä vuodessa siis 10,- 
000:11a, mutta tuotanto lisääntyi 23,079.- 
800 tonnia. Sam at itilastot osoittavat, et
tä 25 vuoden a ja lla  on työläisten palkka
summa sulatoilla laskenut siten, että kun 
se v. 1900 edusti yhdeksää prosenttia tuo
tetun harkkoraudan arvosta, edusti se 
19 2 5  vain kuutta prosenttia.
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toinen kehitys on käynnissä kaik illa  aloil
la. Autotuotanto on ollut ainoa, jo 
ka täm än vuoden kevätkuoikausina
osoitti vilkastum ista työläisten lukum ää
rään nähden, mutta myöhemmällä saapu
neet tiedot kaikkialta  (Koittavat jälleen  
nopeata laskua, työläisten työttömyyteen 
j  outumfeta. V  ähittäismaksulj ärjestelm  ä
ei näytä pelastavan autoyhtiöitäkään 
enää, lausuu W all 'kadun Jou rn al, osoit
taen miten kauppalirkekeikausten luku 
Yhdysvalloissa heinäkuu 2 1  p. 1928  päät
tyneellä viikolla oli 426, eli 12  pros. enem
män kuin edellisenä vuotena sam alla ai
kaa. Täm än johdosta lausutaan, että 
vähittäismaksu järjestelm ä on ollut johta-



va syy vararikkojen  lisääntymiseen ja  tu
leen se vaikuttam aan autoalallakin la
ma annuttavasti yleisen teollisuuSelämän 
herpaantuessa.

Työväenluokan asema täm änlaisessa 
tilanteessa ei sietäisi toimettomuutta yh 
deltäkään työläiseltä. Tilanne näyttää 
kehittyvän sam aan suuntaan kaik issa-ka
pitalistisissa maissa, joka  seikka sellaise
naan on tärkeä huomioon otettava. J ä r 
jestym ättöm änä odottaa työväenluokan 
suurta enemmistöä äärimmäinen kurjuus 
tämänlaisen kehityksen "seurauksena. P it
käaikainen työttömyys' aiheuttaa sanom a
tonta kurjuutta ei yksin työttömissä, mut
ta koko ' työväenluokassa.. Englannista - 
juuri saapuneet tiedot kertovat, että siel
lä oleva vakituinen lähes puolentoista m il
joonan suuruinen työttömlien arm eija, 
jolle m aksetaan työttöm yysapua, on jo h 
tava tek ijä  siihen, että työväestön .asema 
yleensä rappeutuu. Tässä kuningaskun
nassa lasketaan olevan yli kahdeksan m il
joonaa ihmistä, eli enemmän, kuin kuusi
toista prosenttia koko m aan väkiluvusta, 
jo tka  elävät alapuolella  n. k. köyhyysra
jan , suurin enemmistö heistä saaden pi
tää itseään hengissä joko suoranaisen 
avustuls- ja  arm elijaisuusliikkeen avulla 
tai “ laittom alla”  kerjääm isellä.' Kivihii- 
lituotannossa on tilanne kaikkein kurjin, 
kuten se on Yhdysvalloissakin.'

Ja tk u va  ylituotanto ja  kysynnän sivuut
taminen tuo täten kaikissa maissa näyttä
mölle toisen veljensä, suhteellisen ylituo
tannon, joka  seuraa aina .kysynnän vähe
nemistä, joka  väheneminen on tuloksena 
työttömyydestä. K apitalistit kuitenkin 
pyrkivät aina riistäm ään takaisin sen, mi
tä he lam auskausina jääv ä t'vo ittam atta  
ja  tästä johtuen yleinen kansainvälinen
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hyökkäys palkkojen alentam iseksi ja  työ
päivän jatkam iseksi ön käynnissä, muodos
tuen tietysti sitä kiivaam m aksi talven tul
len, mitä ahtaam m alle palkkatyöväestö 

• eri . maissa joutuu. Luokkataistelu kär
jistyy . Työväestön on toiselta puolen käy
tävä suojelem aan itseään ja  muodostele
maan asetta, järjestöä, jo lla  se voisi me
nestyksellisen! m in vastustaa työnantajain 
pyrkim yksiä. Muuta keinoa ei ole. J a  
ilolla voimme m erkata muistiimme, miten 
teollisuusunionismi »juuri nykyään, va ltaa  
a laa  kaikissa sellaisissa maissa, joissa nä
m ä korkealle kehittyneen kapitalistisen 
tuotannon ilmiöt ovat selvim pinä nähtävis
sä. Jokainen hyökkäys kapitalistien puo
lelta on läksy työväestölle niin A m erikas
sa kuin Europassakin. K aikesta päättäen 
tulee tuleva talvi olemaan entistä la a ja 
kantoisempien ja  syvem m änekäyvien tais
teluiden aikaa kaikkialla . Palkkatyöväen 
joukot joutuvat punnitsemaan, entisiä kei
nojaan ja  m enettelytapojaan uusien’ ja  
voim akkaam pien hyökkäysten edessä. Tu
loksena ei voi olla muuta kuin teollisuus- 
järjestön nouseminen taistelun etulinjalla 
olevien aseeksi. N äistä järjestö istä, ku
ten I. W. W. liitosta A m erikassa, muodos
tuvat ne perusteelliset koneistot, joiden 
varaan yhteiskunnan tuleva kohtalo tulee 
siirtym ään. Kehityksen kulku on joutui

s a a ,  mutta työläisten- kärsim yksiin nähden 
on se hidasta. Siksi on jokaisen työläisen 
pidettävä velvollisuutenaan, ei surra syk
syn ja  talven tulosta, vaan liittyä jä r je s 
töön ja  tulla toim ivaksi jäseneksi siihen 
koneistoon, joka kerran m uuttaa olevat 
olot sellaiseksi, että ei ihmisten suhteet 
enempää kiiin luonnonkaan suhteet voi 
•katkeroittaa niiden eläm ää, joiden uuras
tuksesta ihmiskunta elää.
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