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V U O S I Luokkasodassa
Kirj. T ehtaalainen

A JA N  (ikuisuudessa on jä lleen  sivuutettu pieni m äärähetki, jo ta  sanomme vuo

deksi. M aapallom m e on tehnyt m atkansa auringon ym päri. T u olla  mat

kalla  mennyt a ika m aailm ankaikkeudessa ei merkitse sanottavasti mitään.

Tämän planeettamme yhteiskunnallisessa eläm ässä se sitävastoin m erkitsee äärettö
män paljon. Meille ihmisille, joiden aine-muodon ikä on niin lyhyt, m erkitsee jo k a i 
nen hetki mielestämme hyvinkin paljon. Mutta niin paljon kuin m e hetken otak
sumillekin itsellemme m erkitsevän, emme me työtätekevät ihmiset sittenkään täm än 
k irjo itta jan  mielestä arvioi hetkiämme kyllin  kalliiksi.

Elämme toisten hyväksi luokkana. T äm ä mahdollisesti saattaa m eidät välinpitä
m ättöm iksi arvioim aan aikaamme niin k alliiksi kuin se tulisi arvioida. M utta kun 
muistamme, että olemme jokainen hetki sodassa, luokkasodassa, .tulisi m eidän h yL  
jä tä  välinpitäm ättöm yys aikamme arvoa m itatessa. Mitä sanoisimme sellaisesta soti
laasta, joka  taistelurintam alla ei ottaisi huomioonsa jokaista hetkeä, joka  hänellä on 
käytettävänään. Hän olisi huono sotilas, p ian  kaatuisi vihollisen toimesta, jo tka tar
kasti hetket mittaisi.

J A kuitenkin me työväenluokan jäse
net olemme taistelurintam alla, jossa 
minuutit todellisuudessa merkitsevät 

vähintäin yhtä paljon, kuin ne merkitse
vät sotarintam alla olevalle sotilaalle. Mi
kään arm eija ei kestäisi heikom paakaan 
vihollista vastaan taistellessaan kuin mi
tättömän hetken, jos se olisi aikaan ja  
taisteluunsa nähden niin välinpitämätön 
kuin meidän luokkamme on yhteiskunnal
lisessa luokkasodassa. Mutta me olemme 
koko luokkamme huomioonottaen jä r je s 
tymätön arm eija, va illa  yhtenäistä sota
suunnitelmaa, yhtenäistä taistelutapaa, jo-

fbavastoin vihollisemme kapitalistiluokka 
on järjestän yt arm eijansa tieteellisen 
suunnitelman mukaan, käyden sotaa mei
tä vastaan yhtenäisen ym m ärryksen ala i
sena. Sille merkitsee vuosi, kuukausi, 
viikko, päivä ja  tuntikin sangen paljon. 
Vihollisemme tuskin milloinkaan “ myö
hästyy”  käyttäm ästä tilaisuuksia hyväk
sensä, kun on kysym ys hyökkäyksestä. Se 
ei ole välinpitämätön aikaan nähden. “ A i
ka on rah aa," on sen tunnuslause. Luok
kasodassa se osoittaa tarkoin noudatta
vansa tuota tunnustansa.

J a  mikään sota ei ole niin raakaa ja
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veristä, kuin jokapäiväinen luokkasota. 
Missään sodassa ei murhata niin paljon 
miehiä, naisia ja  lapsia, kuin jokapäiväi
sessä luokkasodassa. Missään sodassa ei 
haavoiteta, m yrkytetä kaasuilla, kem ialli
silla aineilla ja  erinäisila taudin pasilleil- 
la  niin suunnattoman suuria ihmisjoukko
ja , kuin jokapäiväisessä luokkasodassa. 
N älkään, viluun ja  kurjuuteen ei myös
kään  tapeta missään sodassa niin paljon 
ihmisiä kuin luokkasodassa. Luokkaso
dassa tehdään enimmän orpoja, leskiä ja  
avuttomia ihm isparkoja kuin missään kau- 
heim m assakaan kapitalistien liikevoiton 
aiheuttam assa kansojen välisessä ihmi3- 
teurastuksessa on m illoinkaan tehty.

K auhea on kansojen välinen m ilitaris
tinen sota. Mutta monin verroin kauhe
ampi on jokapäiväinen luokkasota, jota  
tässä yhteiskuntajärjestelm ässä ollaan pa
kotetut käym ään jatkuvasti, yöt ja  päivät, 
kesät j a  talvet, aikakaudet toistensa jä l 
keen.

Olemme vuoden vaihteessa. P äätty
neen vuoden aikana luokkasodassa menet- 
tämistämme luokkamme jäsenistä ei meil
lä  ole tarkkoja  tilasto ja. Mutta hirvittä
vä on menetyksemme ollut, sen tiedämme 
entisestään. Viimeisimmät työtapaturm a 
tilastot, joihin ei sisälly varsin kaikki va l
tiot Yhdysvalloissa, ja  vain kaivostapatur- 
m at muutamista valtioista, osoittavat 
luokkamme menettävän vuosittain noin
1,088,000 jäsentä haavoittuneissa ja  noin 
10,600 tapetuissa. Täm ä tarkoittaa, että 
teollisuutta paturmien kautta menetimme 
viim e vuonnakin luokkasodassa lähes kol
mekymmentä jäsentä jokaisen vuorokau
den a ja lla  tapetuissa ja  noin 4,625 haa
voittuneissa.

Tähän eivät sisälly ne miljoonat, jotka 
menetimme teollisuustautien, nälän ja  kur
juuden runtelemina, jo tka turmiot johtu
vat yhtä varm asti riistojärjestelm an aihe
uttamina kuin suoranaiset teollisuustapa- 
turm atkin. E ivät sisälly näihin tilastoihin 
m yöskään ne m iljoonat pienokaiset, jotka 
järjestelm ästä johtuvan kurjuuden murta
mina vaipuvat elonsa ensi vuosina manan 
m ajo ille ; ne äsken syntyneet, joita suur
ten ja  pienten kaupunkien takaovilta kor
ja taan  sadottain tuntemattomien hautaus

m aille joko suoraan tai orpolasten hoito
loiden välityksellä, kun yhteiskunta on 
heidät leimannut huorikakaroiksi ja  äitin
sä  portoiksi, jo illa  ei pidä kunnon kansa
laisen arvoa oleman.

Mitä muuta kuin luokkayhteiskunnan 
uhreja ovat ne köyhälistön pienokaiset, 
joita New Yorkissa kuolee -93 kutakin tu
hatta syntynyttä kohden, sam alla kertaa 
kun yleensä lasten kuolevaisuus tuossa 
kaupungissa on vain 63 kutakin tuhatta 
syntynyttä kohden. Mitä muuta kuin 
luokkayhteiskunnan uhreja ovat ne lähes
2 0 0 , 0 0 0  työläistä, jotka vuosittain kuole
vat sydäntauteihin Yhdysvalloissa. E ivät 
he saa sydäntautiaan sydäm en liiallisesta 
rasvoitumisesta, kuten tuon taudin yleen
sä  selitetään johtuvan, vaan  pikemminkin 
päinvastoin rasvan puutteesta, jo k a  joh
tuu siitä helvetillisestä raadannasta, jon
ka alaisena työläiset tässä m aassa teolli
suuksissa ovat. Voimin epä liioittelem atta 
sanoa, että kapitalistinen järjeste lm ä kau
hu in e en on suoranainen syyllinen koko 
työtätekevän ihmisaineksen suuren enem
mistön ennenaikaiseen kuolem aan .'

Tämänlainen on tilipäätös m eidän puo
lellemme tämänkin vuoden vaihteessa. Sa
maa se on osoittanut tuhansia vuosia. A i
na on sorretun liha ja  veri ollut alapuo
le lla  saven palan arvon. Mitä mahtavim- 
maksi rikkaudet omistajien käsissä ovat 
kasvaneet, sitä vähemmän niiden luojista 
on välitetty näiden om istajien taholta. 
Niin oli jo  muinaisten Faaraoiden a jo illa , 
niin on täm änpäiväisten teollisuus- ja  ra 
ha kapitalistieh ajoilla. Y h d ysvalto ja  kut
sutaan maailman rikkaimmakisi kapitalis
tiseksi maaksi. Jo  v. 19 2 5  tapettiin tä
män rikkaimman m aan teollisuuksissa 
vuosittain 76.2 työläistä 100,000 asukas
ta kohden. Me tiedämme, että tuona 
vuonna, samoin kuin tänä a lkavana vuon
na, ei varsinainen teollisuustyöväeatö 
muodostanut maan asukasluvusta kuin 
noin 40 pros, tai alle siltä. Saam m e siis 
sanoa, että tuo 76.2 työläistä tapettiin ku
takin 40,000 tuhatta työläistä kohden. 
Muissa maissa, joista ei ylistellä, että ne 
olisivat maailman rikkaim pia, ei työläis
ten surmaaminen ole näin suurta. Cana- 
dassa mainittuna vuonna tapettiin teolli-
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suodessa 56.5 työläistä 100,000 maan asu
kasta kohden, N orjassa 39.6, Englannissa 
3 4 .1 , Belgiassa 28.3, j a  niin alaspäin.

Täm än kirjoituksen yhteyteen liitetyssä 
kuvassa näemme pienen vilauksen siitä 
uhri joukosta, joka  täm än yhteiskunnan 
povessansa kantam an kurjuuden paina
mana kulkee ijäisyyden maille, jättäm ättä 
tuskin m inkäänlaista tilastoa jälkeensä. 
Kuva on Yhdysvaltain  rikkaim m asta ja  
'loistavimmasta kaupungista, New Y orkis
ta, ollen otettu tavallisesta, jokapäiväises
tä  näystä “ tuntemattomien ja  nimettö
m ien'' hautausm aalla. Päivänä, jollo in  
kuva on otettu, on neljäkym m entä neljä 
laatikkoa peitetty yhteen kuoppaan. Nä- 
mät ovat niitä kodittomia rikkaan  yhteis
kunnan lapsia, jo illa  ei ole kuhun päänsä 
kallistaisi. Heidän täytyy kuoliakin tuu

liin kuolleet. Sellaista on täm ä joukko. 
Esivallan palvelijat keräävät heitä päivit
täin kuin kadunlakasijat keräävät roskaa. 
Heidät kuljetetaan “ kodittomien ja  .nimet
tömien”  ruumishuoneille, jo issa vangit te
kevät karkeista, höylääm ättömistä lau
doista iaatikoita, asettaen löydetyt niihin 
sellaisissa pukimissa, mihin esivallan palve
li ja t  ovat heidät “ tarkastuksen”  jälkeen  
ni, jättäneet. Lyötyään nauloilla laatikot 
kiinni, ku ljettavat vangit niitä “ tuntemat
tomien”  hautausm aalle, jossa toiset vangit 
ovat sitä ennen kaivaneet m äärätyn suu
ruisen kuopan, johon he vartijain  kivääri- 
piippujen ohjaamina nämä laatikot heittä
vät ja  peittävät.

Kukaan ei kysy, kuka missäkin laati
kossa lepää, kenenkään poskelle ei valah
da eron tuottaman surun kyyneltä, kukaan

temattomina kaduille tai esivallan viras
tojen kellareihin. Täm än haudattavan 
joukon muodostaa äskensyntyneet lapset, 
jo ita  on löydetty kuolleina tak aku jilta ; 
tuntemattomat naiset, jo tka  ovat m eneh
tyneet kurjalisto-osien käytäville ; nimet
tömät miehet, joita on löydetty työvälitys- 
toimistojen läheistöiltä nälkään kuolleina; 
vanhukset, jo tka  eivät ole enempää ja k 
saneet k ivikatu ja m ittailla, vaan nukahta
neet johonkin puiston penkille viimeiseen 
uneen; ja, viimeksi hallituksen m yrkyttä
m ään ja  porvarien kauppaam aan alkoho-

ei heitä tässä rikkaassa yhteiskunnassa 
kaipaa, j'oka osaisi tänne tulla. Jossain 
voi olla äiti, isä, lapsi, siskoja ja  ve ljiä  
tai tovereita, mutta esivalta pääsee p a l
jon helpommalla, kun ei turhia utele. Siel
lähän on tilaa  ja  lautalaatikk-o ei m aksa 
paljon, kun se tehdään samoin kuin hau
takin, pakkotyöllä.

Täm änlaisten kuvien katseleminen ja  
■ tämänlaisten asioiden m ieliin palauttam i
nen näin vuoden vaihteessa ei liene erit
täin toivorikasta. Mutta vain pettymys 
meitä seuraakin, jos asetamme liikoja toi
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v o ja  kapitalistiseen järjestelm ään. T e r
veellisem pää on nähdä asiat todellisuu
dessa kuin verhottuina. Edullisem paa on 
itsellemme katsoa elämän k irjaan  ja  lu
kea sen mustimmatkin luvut, kuin mitata 
m aailm aa omalla . yksilöllisellä olotilal
lamme, varsinkin jos se sattuisi juuri täl- 
läkertaa olemaan mielestämme vailla huIi
ta vim pia epäkohtia. Kapitalistien toito
tus hyvinvoinnista ja  varallisuudesta saat
taa tuottaa tuloksia luokkatieto isiksikin 
lukeutuvien työläisten keskuudessa, m il
loin unhoitetaan keko luokkayhteiskunnan 
sisällä käytävä ja tku va  kam ppailu ja  sen 
tuhoisa seuraus työväenluokan riveissä. 
Tuon toitotuksen tarkoitus on taannuttaa

työväestöä, etupäässä niitä, joiden elä
m ässä ei huutavim pia epäkohtia itse mie
lestään ole. Heihin se pystyy, nälkäisiin 
ei. J a  seuraus on se, että täm ä taantu
mus astuu nälkäisten, kapinallisten työ
läisten pyrkim ysten tielle. E i kannata 
yrittää, sanotaan, vaivat vain saa  palkak
seen; turhaa on innostua, kirota ja  kap i
noida; suotta uhrata voimia taistelukun- 
toisuuden edistämiseksi, järjestön  raken
tam iseksi; yritetään elää vain hissukseen, 
omiin niiniimme kunnes tulee se aika, että 
kaikk i heräävät. J a  niin tehdään vuosi
katsauksia, m erkataan tappioita luokkam 
me tilille vuosi vuoden jälkeen. Toimi
taan se mitä toimitaan "y le istä  h yvää”  
edistäen. Yritetään muodostaa toimin
nasta “ kansan toiminta,”  “ kansan liiket
tä ,”  johon kiintyy koko kansa sen ylevän 
riennon, taiteen ja  tasa-arvoisen seuraelä
män vuoksi. Puhutaan kasvavan sukupol
ven suojelem isesta, sen siihen tai tähän 
kulttuuriin innostamisesta, pois jokapäi

väisen arkieläm än totuuksista johonkin 
joustavista lihaksista ja  urhoollisista sie
luista muodostuvan pyramiidln huipulle. 
Ivoko kansa antaa suosionsa. Se on vie
hättävää, ei kaipaa uhrauksia, ei teolli- 
suusjärjestojen rakentam ista, ei luokkavi
haa —  ei mitään “ raak aa ,”, “ sivistymätön
tä .”  Tehtaiden porteilla luokkataistelun 
sanoman levittäminen, tai työm aalla yh- 
teistunteen lietsominen ei herätä yleisön 
suosiota, kätten taputusta.

Ihminen onkin taipuvainen hyväksy
mään vain sen, mitä hänen mielensä h a la
ja a  ja  mitä hän toivoo . 1 Kapitalistiluokan 
kasvatustyö työväestön mielipiteiden 
muokkauksessa muistaa noudattaa tätä 
sääntöä. Luokkasodan alaston olemus, 
sen kylm ät totuudet, ovat epämieluisia, 
niitä ei haluta käsitellä. Jotain  mielui
sam paa pikemmin. Yksilöllistä viehätys
tä ja  rauhaa, va ikka se olisi ku olin rau -- 
haa, etsitään ja  senmukaisess.a toiminnas
sa viihdytään. Suurin ansio tästä on luet
tava  kapitalistisen kasvatustyön tilille. J a  
ainoa menetelmä sitä vastaan on työväen
luokan jokapäiväisten elämänkysymysten 
esi! levetä m in en sellaisina kuin ne todelli
suudessa ovat. Sivuseikat toisarvoiseen 
asemaan. Yhteiskuntataloudellisessa elä
mässä, kuten olemme edelläolevästä kat
sauksestamme havainneet, on riittävästi 
m aaperää luokka-agitatsionikylvön teke
miseen ja  ellemme siihen m aaperään kyl
vä, .on kylväm inen turhaa. Ottakaamme 
tuleva vuosi vastaan siinä vakaum ukses
sa, että käytämme sen a jan  kohdistaak- 
semme energiamme ainoastaan omaa 
luokkaamme hyödyttävien asioiden ja  elä
mänkysymysten edistämiseen j a  luokka- 
etumme mukaiseen (työskentelyyn, kasva
tustyön ja  voimamme järjestäm isen te
hoistani is e en. Järjestöm m e I. W . W . liit
to tarjoaa  meille innostavan työ vainion. 
Sen opin mukaisen luokkataistelusanoman 
levittäminen ja  taistelu järjestön  rakenta
minen pitäisi kiinnostaa jokaista palkka
työtä tekevää miestä ja  naista. Siinä työs
sä saatamme vielä m enettää paljon ja  
vuosikatsauksemme voivat ösoittaa yhä 
uusia uhrauksia, sillä yhteiskuntataloudel
lista kehitystä ei voida kiertää, m utta sitä 
voidaan edistää ja  se on velvollisuutemme.


