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E i  S e  J o h d u  H u o n o s t a  O n n e s t a
nr*YÖLÄISIIjI jÄ on vielä hyvin yleisesti se 

1  käsitys että heidän puutteellinen ja  kai
kinpuolin k u rja  asemansa johtuu siitä että  
heillä on sa ttu n u t olemaan huono onni.

Tämä käsitys tuntunee jokseenkin luon
nolliselta työläiselle jolla ei- ole hämärääkään 
aavistusta yleismaailmallisesta tilanteesta ei
kä yleensä niistä perusteista joiden npjalla 
talouselämä toimii. Mutta sille joka nämä 
seikat ja  niiden vaikutuksen työläisten elä
mään tietää, tuntuu tällainen olettamus pe
rin naurettavalta.

Jos työläinen on työttömänä, rahattomana 
ja  elää kurjuudessa, niin eihän se johdu mis
tään huonosta onnesta eikä se ole mikään sat
tuma. Sehän on aivan luonnollinen tulos siitä 
kun kaikille ei ole työtä. Eihän mikään ole 
sen selvempää.

Kp inka voisikaan olla kaikilla rahaa, työtä 
ja  “ onnea” , silloin kun Yhdysvaltain neljäs
täkymmenestä miljoonasta työläisestä ainoas
taan kahdellakymmenellä seitsemällä miljoo
nalla on työpaikka ja  niistäkin suuri joukko 
tekevät ainoastaan osan aikaa työtä? Kuinka 
voitaisiinkaan olettaa että silloin riittäisi 
“ onnea’ ’ kaikille, kun ei tätä onnen lähdettä, 
työtä, ole kaikille riittävästi.

Ette te ole huonon onnenne taikka sattu
man takia työttömänä katuja kiertelemässä, 
vaan teidät on tuomittu niitä kiertelemään ja 
se tuomio on pysyväinen. Sen tuomion on teil
lä antanut itse se järjestelmä joka meidän 
elinehtomme määrää ja  joka toisille määrää 
jatkuvan hyvinvoinnin meidän kustannuksel
lamme. Se tuomio pysyy voimassa siihen 
saakka kun me itse sen tuomion kumoamme 
ja  täydellisesti se voidaan kumota kumoamal
la kapitalismi ja  kapitalistinen järjestelmä.

Miksi siis syyttää itseämme taikka toisiam
me taikka huono onneamme kun kerran vika 
on järjestelmässä? Eihän kapitalistinen ros
voilu järjestelmä olisikaan rosvoilua ellei se 
i osvoisi elämisenraalidollisuuksia toisilta.

Tämä tilanne on nyt niin hyvä kun se voikin 
nykyisen järjestelmän vallitessa olla. Silla 
eihän kapitalismi olekaan työläisiä varten 
vaan se on kapitalisteja varten, ja  niille se on 
oivallisin järjestelmä mitä olla saattaa. Heil

lä on sitä meidänkin kaipaamaamme “ onnea”  
ja  sitä on heillä runsaasti ja  sitä tulee heiliä 
riittämäänkin niin kauan kun me hikoilemme 
ja  näännytämme itsemme työn ääressä heille 
tätä “ onnea”  raataessamtne.

E i ole mikään ihme vaikka kapitalistit tätä 
järjestelmäänsä niin kiihkeästi puolustavat- 
kin. Mutta ihmeitten ihme on siinä että vielä 
työläisetkin tällaista järjestelmää puolustavat.

Tieteellinen  t a rk a s tu s ,
Työläisten taskuilla on se ominaisuus että 

niissä ei pysy raha, sekään vähä mitä niihin 
joskus tulee. Työväenluokka on niin monen
laisten talouseksperttien piirittämänä ja  tut
kittavana että ne kyllä osaavat laskea paljon
ko työläiselle on tarpeellista antaa. He kyllä 
pitävät huolen siitä että meidän taskumme 
pysyvät tyhjänä. Siis sekään ei ole mikään 
sattuma, vaan se on tarkkojen laskelmien ja 
suunnitelmien tulos.

Tämä on yksi niistä monista seikoista joiden 
selväksi tekeminen kuuluu työväenliikkeiden 
tehtäviin. Mutta siinä ei kuitenkaan tulla 
onnistumaan elleivät työläiset itse syvenny 
näitä asioita harkitsemaan.


