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Teollisuusunion Manifesti

LAADITTU teollisu asuni on istien konferens
sissa tammik. 2, 3 ja 4 p:nä v. 1905.

Yhteiskunnalliset suhteet ja ryhmittymät 
ovat ainoastaan heijastuksia mckanillisesta 
kehityksestä ja teollisista oloista. Nykyajan 
teollisuuden suurilmiöinä ovat: koneiden astu
minen inhimillisen taidon tilalle ja  rikkauksien 
tuottamiset sekä jakoon tarvittavien välinei
den omistuksen keskittämisestä johtunut ka
pitalistien vallan lisääntyminen.

Näiden tosiasiain vuoksi ovat sekä ammat- 
tieroitukset työläisten keskuudessa että kilpai
lu kapitalistien kesken yhtärintaa häviämässä. 
Luokkarajat tulevat aina pysyväisemmiksi ja 
selvemmiksi sekä luokkavastaisnudet yhä kär
jistyvät. Kaikkien työläisten joutuminen hoi
tamiensa koneiden orjiksi on hävittänyt am- 
mattirajat. Alituisesti usien koneiden käytän
töön ottaminen vähemmän tuottavien tilalle 
pyyhkäisee olemattomiin kokonaisia 'ammatti
aloja ja syöksee yhä uusia työlääsryhmiä am- 
matittomaan, toivottomaan, alituisesti kasva
vaan joutilaiden armeijaan. Kun mekanilli- 
nen kehitys astuu inhimillisen taidon tilalle, 
tarvitsee kapitalistin käyttää työläisiä ainoas
taan sen lyhyen ajan, jolloin työläisen hermot 
ja lihakset voivat toimia mahdollisimman te- 
hoisasti. Sillä hetkellä kun työläinen ei enää 
voi tuottaa suurinta liikevoittomäärää, heite
tään hänet roskaläjään yhdessä kuluneen ko
neen kanssa ja hän saa nääntyä nälkään. Ra
javiiva on vedetty, ikäraja'..määrätty, .jonka 
ylimeno tässä mOnopoliseerattujen mahdolli
suuksien maailmassa tarkoittaa tuomiota tuo
tannolliseen kuolemaan.

Kun työläinen on täydellisesti eristetty 
maasta ja työkaluista, hänen ammattitaitonsa 
tehty arvottomaksi, sortuu hän suureen palk- 
kaorjien joukkoon. Hän näkee kuinka luok- 
karajoittelut, jotka ovat säilyneet entisiltä teol- 
lisuusastcilta, murtavat hänen 'vastustusvoi- 
mansa. Hänen palkkansa laskee alituisesti, 
hänen työpäivänsä tulee aina pitemmäksi ja 
monopoliseerattujen elintarpeiden hinnat nou
sevat korkeammalle. Liikevoittojen riistäjäin

vaatimuksien pakoittamana hän kuljeskelee 
sinne tänne ja  lopulta työläisellä ei ole enään 
kotiakaan. Avuttomassa tilassaan on hän pa 
koitettu hyväksymään mitä tahansa alentavia 
ehtoja hänen isäntänsä asetlaakin hänen sie- 
dettäväkseen. Hänen on alistuttava paljon 
alentavampaan ja tarkempaan ruumiilliseen ja 
henkiseen tarkastukseen kuin mihin niiden 
henkiorjain tarvitsi koskaan alistua, jotka 
myytiin huutokaupalla enimmän tarjoovalle. 
Työläisiä ei enää lajitella ammatin ja  taidon 
mukaisesti, vaan jakaa työnantaja heidät nii
den koneiden mukaisesti, joiden palvelukseen 
hän palkkaa työläisen. Tällaisia lajitteluja ei 
tehdä siksi, että se edustaisi työläisten ammat
titaitoa tai etuja, vaan siksi, että työnantajat 
saavat tällä tavoin työläiset kilpailemaan kes
kenään ja  lisäämään työnopeutta ja että kapi
talistisen tyranniuden vastustamista voitaisiin 
keinotekoisesti heikentää.

Samalla aikaa kun he koettavat ylläpitää 
näitä vanhentuneita ammattijakautumisia työ
väen keskuudessa, sovelluttavat kapitalistit it
sensä huolellisesti uusiin olosuhteisiin. Kapita
listit jättävät sivuasiaksi keskinäiset riitaisuu
tensa ja järjestävät rintamansa yhtenäiseksi 
sodassaan työläisiä vastan. Liittyneinä työn- 
antajainyhdistyksiinsä, käyttävät työnantajat 
räakaa väkivaltaa, tuomiolaitoksia, estetuomi- 
oita ja sotavoimaa apunaan murskatakseen kai
ken vastustuksen. Tai kun toisenlaiset menet
telytavat näyttävät hyödyllisemmiltä, peittävät 
he tikarinsa Kansalaisten Liittojensa taakse, 
narratakseen ja pettääksen niitä, joita he ha
luavat hallita ja riistää. Molempien menettely
tapojen menestys riippuu työväenluokan sokeu
desta ja sisäisistä erimielisyyksistä. Työnanta
jien taistelurintama ja  menetteltyavat tässä so
dassa ovat yhdensuuntaisia mekanillisen ja 
teollisen solidarisen keskityksen kanssa, mutta 
työläiset muodostavat vieläkin taistelujärjes- 
tönsä uloskuluneiden ammattij akojen mukai
sesti. , Ennen käydyt taistelut painostavat tä
män läksyn antamaa opetusta. Kutomotyöläi- 
set Lowellissa, Philadelphiassa ja Fall Riveris-
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sä, teurastajat Chicagossa, ammattirajoittelun 
ha joit tavan vaikutuksen heikentäminä; Santa 
Fe rautatien masinistit, joita eivät kannata 
heidän samoille isännille työskentelevät tyo- 
läistoverinsa; kauan taistelleet kaivosmiehet 
Coloradossa, joita haittaa solidaarisuuden ja 
yhtenäisyyden puute teollisella taistelutante
reella; kaikki nämä ovat todistuksena työ
väen avuttomuudesta ja kykenemättömyydestä 
nykyiseen tapaan järjestyneinä.

Tämä uloskulunut ja  mädännäinen järjestel
mä ei tarjoa mitään toivoa paremmasta eikä so- 
pivammuudestaan tulevaisuudessa. Ei löydy 
hopeista hohdetta niissä mustissa epätoivon 
pilvissä, jotka raskaina laskeutuvat maailman 
työväen päälle.

Tämä järjestelmä tarjoaa ainoastaan ian
kaikkista taistelua pienien huojennuksien voit
tamiseksi palkkaorjuude3ta. Se on sokea nä
kemään sellaisen teollisen kansanvallan perus
tamismahdollisuutta, jossa ei tule enään ole
maan palkkaorjuutta, vaan jossa työläiset omis
tavat käyttämänsä tuotannon välineet Sekä 
tuotteet, joista ainoastaan he ovat oikeutetut 
nauttimaan.

Tällainen järjestelmä lyö hajalleen työläis
ten rivit ja  jättää heidät avuttomiksi ja  voi
mattomiksi tuotannon taistelukentille.

Ammatin eroittaminen ammatista tekee teol
lisen solidaarisuuden mahdottomaksi.

Järjestöjen jäsenet rikkovat toisten järjes
töjen lakkoja; työläisten vihamielisyys toisia 
työläisiä vastaan herää ja  työläiset jätetään 
tällä tavoin avuttomina ja  auttamattomasti ha
jotettuina kapitalistien armoille.

Ammattikateus johtaa yrityksiin luoda am- 
mattimonopooleja. Liian korkeita sisäänpääsy- 
maksuja määräillään, jotka pakottavat työläi
set tulemaan lakonrikkureiksi vasten tahtoaan. 
Miehiä, joita miehuus tai vallitsevat olot pakot
tavat muuttamaan toisesta ammatista toiseen, 
sakotetaan kun he yrittävät saada muuttokor- 
tin uuteen ammattiinsa.

Ammattijako ylläpitää poliittista tietämättö
myyttä työläisten keskuudessa, jakaen siten 
heidän luokkansa äänestysuumalla samoin kuin 
työpajassa, kaivoksissa ja tehtaissa. Ammatti - 
unioita voidaan käyttää ja on käytettykin aut
tamaan työnantajia monopolioikeuksien hank
kimisessa ja hintojen korottamisessa. Tällä

tavoin käytetään yhtä työläisryhmää tekemään 
elämän vaikeammaksi toisille työläisryhmille.

Ammattijako estää luokkatietoisuuden kas
vattamista työläisten keskuudessa, ja pitää yllä 
sellaista väärinkäsitystä, että työnantajana toi
mivan riistäjän ja työtä tekevän orjan edut 
ovat yhtäläiset. Ne sallivat työväen harhaan
johtavien ja  kapitalistien yhteistoimintaa Kan
salaisten Liitossa, jossa kapitalismin iankaik
kiseksi tekemissuunnitelmat laaditaan ja  pää
tellään miten työläiset voitaisiin alistaa vaki
tuisesti palkkaorjuuteen.

Entiset yritykset työläisten luokka-aseman 
parantamiseksi ovat epäonnistuneet siksi, että 
niiden toiminta-ala on ollut rajoitettu ja toimin
ta hajanaista.

Työväenluokkaa rasittavat yleismaailmalli
set taloudelliset paheet voidaan poistaa ainoas
taan yleismaailmallisella työväenliikkeellä. 
Mutta sellainen työväenliike on mahdoton niin 
kauan kun tehdään eristettyjä ammatti- ja 
palkkasopimuksia, jotka ovat työnantajan 
eduksi ja  saman teollisuuden toisille ammateille 
vahingoksi, ja kun voimia haaskataan taistelui
hin vaikutuspiireistä, joilla edistetään ainoas
taan ammattiliittojen virkailijoiden henkilökoh
taista mainetta.

Näitä ehtoja täyttävän liikkeen tulee olla 
suuren teollisuusunion, johon sisältyvät kaikki 
teollisuudet — taaten ammatillisen itsehallin
non paikallisesti, teollisen itsehallinnon kan
sainvälisesti ja  työväenluokan solidaarisuuden- 
kaikkialla.

Sen tulee olla perustettuna luokkataistelun 
pohjalle ja  sen yleistä hallintoa tulee johtaa so
pusoinnussa sen tunnustetun tosiasian kanssa, 
että on olemassa sammumaton taistelu kapita- 
listiluokan ja  työväenluokan välillä.

Sen tulee olla perustettuna työväenluokan ta
loudelliseksi järjestöksi, ilman mitään yhteyttä 
minkään poliittisen puolueen kanssa. Kaikki 
valta tulee olla yhteisesti jäsenistöllä.

Paikallisen, kansallisen ja yleisen halinnon 
sekä union leimain, nappien, tunnusmerkkien, 
muuttokorttien, sisäänkirjoitusmaksujen ja 
pääverojen tulee olla kaikkialla samat.

Kaikilla jäsenillä tulee olla jäsenkortti pai
kallisessa, kansallisessa tai kansainvälisessä 
teollisuusuniossa, joka järjestää sen teollisuu- 
den missä he työskentelevät, mutta muuttokor-
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tit paikallisten, kansallisten ja  kansainvälisten 
unioiden välillä tulee olla maksuttomat ja ylei
set.

Työläiset, joilla on ulkomaalaisten teolli- 
suusunioiden jäsenkortit, on vapaasti otettavat 
järjestöön.
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TEOLLISUUSUNION MANIFESTIN  
ALLEKIRJOITUKSET.

Yleisen hallinnon tulee kustantaa sellaista 
julkaisua, joka edustaa koko järjestöä ja sen 
periaatteita ja sen tulee saapua jäsenistölle kai
kissa teollisuuksissa säännöllisten väliaikain 
jälkeen.

On perustettava ja ylläpidettävä yleistä puo- 
lustusrahastoa, johon kaikkien jäsenien tulee 
maksaa tasapuolinen vero.

Tämän tähden kaikki ne työläiset, jotka hy
väksyvät tässä esitetyt periaatteet, tulevat ko
koontumaan konventsiooniin Chicagossa kesä
kuun 27 p;nä v. 1905, tarkoituksella perustaa 
työväenluokan taloudellinen järjestö tässä ma
nifestissa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti.

* * *

Edellä oleva M anifesti on merkillinen mo
nessakin. suhteessa. Se on merkillinen ensin
näkin sen vuoksi, että siinä niin erinomaisen 
sattuvasti ja paikkansa pitävästi on osattu ar
vioida suurteollisuuden luoma tilanne.

Teollisuusunion Manifesti oli työläisten an
tama rohkea julistus jossa maailman työväen
luokalle osoitettiin heidän tuleva kohtalonsa, sei 
mihin he teollisen murroskauden muuttamissa 
olosuhteissa tulevat joutumaan.

Jokainen lause, jokainen määrittely minkä 
nämä teollisuusunion tienraivaajat kaksikym
mentä viisi vuotta sitten  kirjoittamaansa Teol- 
lisuusunion Manifestiin kirjoittivat, on tähän 

päivään asti pysynyt kirkkaana totuutena ja tu
lee sellaisena edelleenkin pysymään.

Toiseksi se on merkillinen sen vuoksi, että se 
ajanjakso, jolloin se laadittiin, oli nykyaikaisen  
suurteollisuuden ja  kapitalismin keskittymisen  
aikakauden aatto. Se oli siinä murroskaudessa 
missä suurteollisuuden koneisto höyryjyrän ta
voin alkoi voittokulkunsa pientuotannon kus
tannuksella. Tätä voittokulkua on jatkunut j \  
jatkuu yhä. Sen luonne, m enettelytavat ja  pää
määrä on tarkalleen sama miksi sen määritteli
vät edellämainitun historiallisen asiakirjan kir
joittajat.

Tekisi mieli sanoa, että yhteiskuntataloudel
linen kehitys ottaa ohjeensa tästä M anifestista. 
Niin ei asia kuitenkaan ole. Nykyaikainen ka
pitalismi on ainoastaan vissinlaisen tilanteen  
synnyttäm ä tulos. Se ei ole katsonut meidän 
Manifestiin, eikä mihinkään muuhunkaan mani
festiin. Se katsoo ainoastaan ympäristöönsä,



H E I N Ä K U U , 19 3 0 21

siitä se ottaa kaiken sen mitä siinä otettavissa 
on — ja se on ottanut siitä kaiken niin tarkasti, 
että työläisille ei siihen ole jäänyt mitään jä- 
lelle,

Manifestin ensimmäisessä kohdassa seloste
taan yhteiskunnallisten suhteiden olevan tulok
sena teollisesta tilanteesta. Koska kapitalismi 
011 teollisen tilanteen haltijana, niin siitä siis 
on luonnollisena tuloksena sen yhteiskunnalli- 
nenkin herruus.

Siinä sanellaan myöskin miten käy niille työ
läisille joiden ammattitaito on tehty arvotto
maksi. Valkokaulusköyhälistö ja  korkeapalk
kaiset ammattilaiset yleensä voivat omalla koh
talollaan todistaa miten heille ja heidän perso- 
nakohtaisesti omaamilleen ammateille on nyt 
käynyt, ja missä asemassa lie nyt ovat.

Oliko toivoa paremmasta tulevaisuudesta?
Tuskin, Mustat epätoivon pilvet laskeutuvat 

työväenluokan päälle. Tämä uloskulumit ja  
mädännäinen järjestelmä ei tarjoa mitään toi
voa paremmasta tulevaisuudesta, julistetaan  
edelleen. Iankaikkinen taistelu on työväenluo
kan osana tulevaisuudessa kuten nykyäänkin.

Työväenluokkaa rasittavat yleismaailmalliset 
taloudelliset paheet voidaan poistaa ainoastaan 
yleismaailmallisella työväenliikkeellä. Tämä on 
yksi'lähtökohta teollisuusunionistiselle filoso
fialle. “ Järjestyä teollisuuksittani ja yleismaa
ilmallisessa m ittakaavassa,”  on yksi niistä, ar
vokkaista opetuksista jotka teollisuusunionisti- 
sen aatteen tekevät kuolemattomaksi niin  
kanan kun työn riistäntää harjoitetaan.

Luokkarajojen seivimmiksi ja  pysyväisem- 
miksi käyminen on liiankin tunnettu ja paik
kansa pitävä asia. Yksilöllisen yritteliäisyyden  
haaksirikkoutuminen suurteollisuuden ja suu
rien pääomien pyörteissä on avoin totuus jota 
ei voida enää järkisyillä kieltää.

Teollisuusunion Manifesti on lukemisen, har
kitsemisen ja tutkimisen arvoinen asiakirja. 
Jokaisen työläisen pitäisi osata ulkoa sen jokai
nen kohta. Eikä ainoastaan osata sitä ulkoa, 
vaan se pitäisi myöskin ymmärtää.

N yt järjestömme 25-vuotisjuhlan kunniaksi 
voisi telid,ä sen palveluksen itselleen sekä koko 
työväenluokalle, että tutkisi tarkoin tämän ly
hyen mutta tärkeän te oi lisuuslcöy hälistön ju
listuksen maailman raatajille.
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