
T l f c  V A P A U T E E N

mikään ennätys ei ehdi kovin vanhaksi sillä 
uusia ennätyksiä tehdään maalla, merellä, 
maalialla ja  ilmassa melkein jokainen päivä. 
Olipa kysymyksessä sitten pitkänmatkan uin
ti, maratkontanssi, kahvinjuonti tai lipputan
gossa istuminen niin aina vaan on yrittelijöitä 
joiden hartaana pyrkimyksenä on entisen en
nätyksen rikkominen. Kulkunopeudessa kil
paillaan kaikkien maantieteellisten paikkojen 
välillä ja  kaikilla tunnetuilla kulkuvälineillä.

Tekniikan kehitys on tehnyt nopeuden mah
dolliseksi. Vauhti.on hirmuinen mutta vauhti 
ei vielä sellaisenaan ratkaise kysymystä ih
miskunnan onnellisuudesta eli siitä onko ih
miskunta kokonaisuudessaan tästä kehityk

n

sestä hyötynyt vai hävinnyt. Kaikkialla kiih
tyvä mekaaninen nopeus on suunnattu yksin
omaan rahan hankkimiseksi, eikä ihmisten 
onnellistuttamiseksi. Mutta suunta on tär
keämpi kuin nopeus. Vauhdin ohjaaminen on 
tärkeämpi kuin sen lisääminen. Energian ku
lutus ei ole pääasia vaan se miten ja  mihin 3itä 
kulutetaan.

Vasta sitten kun ihminen kykenee kontrol- 
leeraam&an ja  ohjaamaan vauhdin suunnan ja 
energian oikein kulutuksen, voi ihmiskunta 
kokonaisuudessaan päästä nauttimaan nopeu
den tuottamasta hyödystä. Silloin työväen
luokallekin se on hyödyksi —  eikä kirouk
seksi.

E I  M I T Ä Ä N  Y H T E I S T Ä
HMISET jakautuvat eri luokkiin etujensa, 

yhteiskunnallisen asemansa, perusteella. 
Tämä jakautuminen tapahtuu sen perus

teella tekevätkö lie itse työtä toiselle tai teet
tävätkö he toisella työtä itselleen.

Näiden kahden luokan edut ovat ilmeisesti 
vastakkaiset. Se mikä toiselle — työn ja pää
oman välisistä suhteista puhuessamme — on 
edullista, se on toiselle luokalle vahingollista. 
Nämä tuotannossa syntyneet etujen ristiriitai
suudet ovat yhteiskunnallisten luokkain väli
sen luokkataistelun perusteina.

Luokkien väliset suhteet käyvät yhä ki- 
rpammiksi talouselämän kehittymisen ja  kes
kittymisen vaikutuksesta. Yhä vastakkai- 
simmiksi käyvät kummankin luokan edut. 
Kiipitalistiluokan etu vaatii yhä suurempia 
voitto-osuuksia työläisten luomista rikkauk
sista. Työläisen etuihin taas kuuluu parem
man palkan, lyhemman työpäivän ja olosuh
teiden kaikella muotoa korjaaminen.

Tuotantovälineiden ja  tuotteiden omistami
nen on kapitalistiluokau olemassaolon ehto. 
Tuotantovälineet eivät kuitenkaan tuota mi
tään ellei ole työläisiä jotka niitä käyttävät. 
Kapitalisti palkkaa työläisiä niitä käyttä

mään, maksaen heille mahdollisimman pientä 
palkkaa, täten riistäen heitä pääomansa väli
tyksellä.

Kuinka siis voisikaan olla yhteisiä etuja 
näiden kahden luokan välillä? Leijonan ja 
lampaan etuja ei voida rinnastaa, sillä leijo
nan etuihin kuuluu lampaan, syöminen — ja 
se myöskin sen tekee ensimmäisen tilaisuuden 
tullessa. Kapitalistin etuihin kuuluu työläi
sen työvoiman riistäminen —  ja  se myöskin 
sitä riistää.

Näiden luokkien välillä käynnissäoleva kat
kera kamppailu on todistuksena ja ■ välttä
mättömänä seurauksena tästä etujen ristirii
taisuudesta ja  sitä ei voida tukahduttaa mil
lään epäluonnollisella tavalla. Se on taistel
tava ja se taistelu on käytävä siellä missä 
tämä etujen ristiriitaisuuksien syy on, tuotan
nossa, työpaikalla.

Ihmisten eri luokkiin muodostuminen alkoi 
silloin kun ihmisten ryhmittyminen edellytti 
laajempaa joukkotuotantoa, jossa tarvittiin 
kokemuksiin perustuvaa taitoa. Tätä taitoa 
luonnollisesti oli ryhmiin vanhemmilla; heidän 
tehtäväkseen täten tuli töiden järjestäminen,
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johtamin en. Työnjako sai täten alkunsa — 
niwt sai myöskin luokkajako!

Johtava työ ja  toimeenpaneva työ kulkivat 
hanan käsikädessä. Ne molemmat olivat tar
peellisia ja  yhteiskuntahyödyllisiä. Niillä 
molemmilla oli osuutensa tuotteiden valmista
misessa. Näiden erkaantuminen toisistaan 
kävi mahdolliseksi vasta sitten kun tuotteiden 
valmistamisessa ja elämäntarpeiden hankin
nassa kehityttiin niin pitkälle että kaikkien ei 
enää tarvinnut ottaa siihen osaa. Johtavan- 
työn suorittajista kehittyi vähitellen työväli
neiden omistajia ja  sitä tietä heistä tuli toisen 
työvoiman riistäjiä, itse kuitenkin ollen vielä 
tuotantoprosessissa mukana.

Tätä kehitystä on asteettaisesti jatkunut, 
luokkien välinen juopa on yhä suurentunut 
kunnes nykyään työläinen ei enää kaikisti tie
dä kuka hänen työnantajansa on, ja  kapitalis
ti, tämä entinen johtavantyön suorittaja, tus
kin tietää missä hänen omistamansa työpaik
ka sijaitsee..

Alkuasteen aan ollessa kapitalisti oli yhteis- 
kuntahyödyllinen, olipa hän sitten kaupan tai 
teollisuuden alalta. Niin kauan kun hän py
syi tuotantoprosessissa mukana, hänellä oli 
yhtä hyödyllinen tehtävä kuin työläiseUiikin. 
Mutia siitä asti kun hän vetäytyi syrjään, 
tuhlaamaan työläisten luomia rikkauksia, hän 
on ollut yhteiskunnalle ei ainoastaan tarpee 
tuo, mutta suorastaan vahingollinen,

Kapitalistilnokka on yliteiskuntavastainen, 
työväenluokka on yhteiskuntahyödyliinen — 
lie idä n etunsa ovat vastakkaiset kaikissa yh
teiskuntataloudellisissa kysymyksissä.

K spitalist Huokaile on eduksi tehokas tuo
tantokoneisto, koska siten käy mahdolliseksi

vähentää elävää työvoimaa. Työttömyys on 
kapitalistiluokalle edullista koska se tekee 
mahdolliseksi työläisten palkkojen laskemisen, 
työpäiväu pidentämisen ja  heidän elintasonsa 
alentamisen. Työläiselle, nykyisen järjestel
män vallitessa, tuotannon tehoistuminen tar
koittaa työttömyyttä, puutetta ja  kurjuutta. 
Hänen etunsa siitä kärsivät.

Sodat ovat osoittautuneet kapitalistiluokalle 
sangen edullisiksi, koska sille silloin tarjoutuu 
hyvä tilaisuus suurentaa lii ke voitto jaan. — 
Työväenluokalle sodat ovat aina tuottaneet 
tuhoa, kärsimystä ja  kuolemaa.

Työpalkka toiselta puolen ja  voitto-osuus 
toiselta puolen määrittelevät ratkaisevasti 
näihin kahteen eri yhteiskuntaluokkiin kuu
luvain ihmisten etujen erilaisuuden. Heidän 
suhteensa tuotantoon ratkaisee sen kumpaan
ko luokkaan he kuuluvat.

Mitä tarkemmin tutkii näiden kahden luo
kan suhdetta toisiinsa, niin sitä vakuutetum- 
maksi tulee I. W, W :n esipuheen alussa ole
van määritelmän paikkaiisapitävaisyydestä.
Se on nyt yhtä todenmukainen'kun se oli sil
loinkin kun se laadittiin. Nyt siinä oleva to
tuus ou vaau selvemmin nähtävissä.

“ Työväeniaokalla ja  työnantajaluokalla ei 
ole mitään yhteistä. Mitään rauhaa ei voi olla 
niin kauan kun nälkää ja  puutetta on olemas
sa miljoonilla työläisillä, ja  niillä harvoilla, 
jotka muodostavat työantajaluokan, on kaik
ki elämiin hyvyydet.

“ Näiden kahden luokan välillä täytyy tais
telun jatkua hiin kauan kunnes maailman 
työläiset järjestyvät luokkana, ottavat hai- .
tuiuisa maan ja tuotantokoneiston ja  poista
vat palkka järjestelmiin,”
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