
2 0 T I E  V A P A U T E E N Heinäkuu 1935

Palvelija Ei Saa Olla Herraansa Suurempi
Kirj. M. P—n.

TÄMÄN kyhäyksen yhteydessä on tarkoitun 
luoda silmäys riistosta vapaan yhteiskun
nan työn kunnlakkaseen tasavaltaan, jos
sa kaikki ihmiset tuntevat elämänsä ja olemas
saolonsa yhdenarvoiseksi.

Jotkut selostavat meille, että nyt jo on val
lankumouksien kautta päästy tasa-arvoisuu- 
teen. Toiset taas, jotka eivät ota edellistä lau
setta täydestä, selittävät ettei siihen ole vielä, 
missään maassa päästy, vaan että tasa-arvoista 
yhteiskuntaa, uutta työläisten isänmaata, ra
kennetaan tulisella kiireellä.

Aivan samoin selitettiin jo silloin kun orjat 
hikoilivat mitä vaikeimmissa oloissa Rooman 
rakennustöitä suorittaessaan. Silloinkin iskurit 
uhrasivat voimansa napisematta ja kunnioitti
vat niitä joiden orjina he tyytyväisinä työvoi
maansa kuluttivat . Uskollisimmat orjat saivat 
kunnioitusta ja kehumisia silloin tällöin yli
mystön orjapiiskureilta, Tunnustuksen saaneet 
olivat siitä mielissään ja liehakoivat kuin koira 
isäntänsä silittäissä, vaikka kohta onkin suorit
tanut raskaan palveluksen; tehden sen siitäkin 
huolimatta, vaikka isäntä olisi ruoskaakin hän
tä vastaan käyttänyt.

Vaan ne orjat, jotka tunsivat orjuutensa, ei
vät jumaloineet ylempiänsä. Heidän pyrkimyk
sensä oli vapautua orjuudesta ja päästä yhden
arvoiseksi toisten ihmisten kanssa ja muodos
taa sellainen yhteiskunta, jossa ei yhtä ihmis
tä kunnioiteta sen enempää kuin toistakaan. 
Mutta kuinkas kävi niille vapautta ja yhdenar- 
voisuutta ikävöiville orjille. Heidät naulittiin 
ristiin teiden varsille hallitsevan luokan palk
kasotureiden ja ylimystölle uskollisten orjien 
toimesta, Tällaisten joukkoteurastusten jä l
keen pani ylimystö toimeen suuria juhlatilai
suuksia, sillä he olivat vapautuneet uhkaavas
ta vaarasta, joka olisi merkinnyt heidän mui
den kanssaihmisten tasolle alenemista.

Tämä sama pitää paikkansa vielä nykyjään- 
kin. Kukaan ei voi osoittaa missään olevan 
sellaista maata, jossa ylimystö ei vaatisi itseään 
kunnioittamaan korkeampiarvoisena kuin ta 
vallista ojankaivajaa, Venäjältäkin, jossa on 
vakuutettu rakennettavan työläisten isänm aa

ta, kertovat tosiasiat päinvastaista. Jolleivät 
todelliset rakentajat sielläkin osoita ylimmilleen 
kunnioitusta ja uskollisuutta sekä jumaloi h ei
tä ja noudata heidän antamia määräyksiään, 
niin joutuvat he saman kohtalon alaisiksi kuin 
Rooman orjat aikoinaan.

S ik sip ä  ty ö lä istov er i, s in ä  jok a  m a h d o llise sti  
o le t josk u s u sk on u t, e ttä  s e lla is e t  p o litik o its ija t, 
jo id en  m ääräyk siä  koko k a n sa n  on  n o u d a te t ta 
va, a ja v a t  p a lk k a ty ö lä is ten  a s ia a  reh e llisesti, 
a v a a  s ilm ä si n ä k e m ä ä n  ja  k orvasi k u u lem aan  
totu u s h e istä . He o v a t va in  k a v a la sti k eh ite ty n  
a ja n  u sk on n on  ed u sta jia , eikä su in k a a n  m eid än  
p ela sta jiam m e,

Jos sinulla on itseluottamusta omaan a ja t
telukykyysi, niin sinä et suinkaan voi pitää s i 
tä uuden työläisten isänmaan rakentamisena, 
kun tehtaissa, myllyissä, metsissä ja maan uu
menissa palkkaorjina työskentelevillä työläisillä 
ei ole edes oikeutta lakkoutua kurjimpienkaan 
työ- ja palkkasuhteiden parantamiseksi. S itä
paitsi hallitus tekee sitoumuksia työväenluokan 
verta j anoo vien hallituksien kanssa. Onko se 
Neuvosto-Venäjän työläisten tahdosta, että jos 
esim. Ranskan hallitus sodan syttyessä tarvitsee 
apua ihmisteurastuksessa, että he ottavat k i
väärit olalleen ja lähtevät puolustamaan sitä,

Sinä ehkä vastaat: ettei niiltä ole kysytty 
siihen suostumusta, sillä Venäjällä on poliitti
nen hallitus niinkuin kaikissa muissakin maissi», 
ja se ei ota huomioonsa työläisten tahtoa to is 
ten hallituksien kanssa liittoja tehdessään

Poliittiset hallitukset ja puolueet, joihin 
pääsyn ehtona on vain mielipiteet, eivät olo 
vielä koskaan toimineet palkkatyöläisiä hyödyt
tävästi ja tuskinpa ne tulevat sitä tekemään- 
kään, vaikka olemme niitä käsittämättömyy
dessämme joskus pitäneet työväenjärjestöinä.

Jonkun järjestön, ollakseen palkkatyöläisten 
luokkajärjestö, niin siihen pääsyehtona täytyy 
olla luokkaraja, ettei sen järjestön sisällä enää 
orjan tarvitse nuolla ruoskijansa varpaiden v ä 
liä. Vain sellainen järjestö, jonka suoranaiset 
palkkatyöläiset muodostavat, voi olla jostakin 
merkityksestä työläisille uuden yhteiskunnan 
rakentamisessa ja orjien voiman kokoamisessa.



Heinäkuu 1935 T IE  V A P A U T E E N 2T
Vasta silloin tulee todellisesti kysymykseen 
palkkajärjestelmän ja orjuuden poistaminen 
sekä poliittisten valtaistuinten kukistaminen. 
Vain palkkatyöläisten omintakeisen järjestetyn 
toiminnan kautta pääsemme työn kunniakkaa
seen tasavaltaan, jossa ei ole herraa eikä p a l
velijaa, vaan kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia 
toistensa kanssa.

I. W. W. on puhtain palkkatyöläisten järjes
tö mitä on koskaan tunnettu koko maailmassa, 
Samalla on sen pyrkimys sellaiseen työn tasa
valtaan, jossa ei ole orjia eikä piiskureita. Yk
si ihminen ei silloin ole myöskään suurempi- 
valtainen kuin toinen, eikä suurempaa kunnioi
tusta ansaitseva. Tällöin vasta tuntee ojankai- 
vajakin olevansa saman arvoinen toisten ih
misten kanssa.

Tässä muistui mieleeni tämän julkaisun 
edesmenneen toimittajan, R. F . Gillbergin, 
eräässä puhetilaisuudessa lausumat sanat: “Uu
si yhteiskunta ei ole hyllyltä otettavissa niin
kuin muut pikkuesineet, vaan meidän palkka

työläisten on järjestyttävä ja järjestyneellä 
luokkavoimalla murrettava rikki riisto järjestel
män rautainen portti.”

Miksi siis odottaisimme kauemmin? Emme
kö jo tunne olevamme osattomia kaikista niistä 
mukavuuksista ja ihmiselämälle välttämättö
mistä tarpeista, joita näemme kaikkialla ympä
rillämme. Meillä ei ole tämän järjestelmän 
vallitessa oikeutta käyttää niitä, vaikka olem
me kuluttaneet työvoimaamme niitä tuottaessa. 
Joten, jos kenenkään, niin juuri meidän pitäisi 
päästä niistä osalliseksi. Mutta me emme pää
se niistä osallisiksi muutoin kuin järjestyneen 
toiminnan kautta. Siksipä meidän onkin jär
jestyttävä, jollemme tahdo olla itsellemme ar
voa antamattomia raukkoja ja odota mitä ve- 
renlmijäimme pöydältä putoaa.

Vain teollisuuksitta in järjestymisessä on 
palkkatyöläisten voima. Järjestymisen kautta 
autamme itseämme ja oman luokkamme jäse
niä saavuttamaan sen voiman, jonka avulla 
voimme nousta ylös tästä nykyisestä helvetin 
piinasta.

------ *------

Tuhoutuva “Kansanvaltaisuus”
Kirj. E. H.—(Suomennos)

Y
h d y s v a l l o is s a  vakuutetaan olevan vis
sin ryhmän, jonka pyrkimyksenä on tu
hota niinkutsuttu kansanvaltainen halli
tusmuoto ja asettaa sen tilalle diktaattorin, ku
ten on tehty joissakin Europan maissa. Taan

tumuksellisten loiseläjäin edustajat, joita la- 
kiemme laatijat ovat, ovat jo tehneet siihen 
tähtääviä lakiesityksiä kongressissa. Tämän 
kaiken tarkoituksena on radikaalisten ainesten 
sivuun työntäminen hallinnollisista tehtävistä 
ja palkkatyöläisten järjestämistyön ehkäisemi
nen.

Me jo entuudestaankin tunnemme näiden 
radikaalisia ajatuksia ja ulkomaalaisia työläisiä 
hylkivien ainesten toiminnan. Maailman so
dan aikana ja sen jälkeen meillä oli viisi vuot
ta kestänyt hallinnollinen ajatusvapauksien 
tukahduttamiskausi, jonkalaista ei ole ennem
min tunnettu. Nykyisen toimenpiteen kautta 
pyritään mitä voimakkaimmin tuhoamaan pu

he- ja kokoontumisvapaudet. Kongressille ja 
neljänkymmenen tai useamman valtion lainlaa- 
tijakunnalle on tehty laki- ja säädösesityksiä, 
joiden hyväksymisen kautta yritetään Yhdys
valtain työväenluokalta ottaa pois ne vähäiset
kin oikeudet mitä sillä on. Näihin lakiesityk
siin sisältyy se ajatus, että kaikki mielipiteil
tään radikaaliset ja toisinajattelevat ainekset 
on asetettava vainonalaiseksi. Nykyjään on Yh
dysvaltain kongressissa noin puolitusinaa suo
ranaista ulkomaalaisvastaista lakiesitystä.

Vuosina 1919 ja 1920 laadittiin eri valtioissa 
rikokselllsla syndikalistilakeja ja hyväksyttiin 
siinä nimenomaisessa tarkoituksessa, että nii
den nojalla voidaan tuomita radikaaliset ai
nekset vankiloihin. Toimiville radikaaleille lan
getettiin niiden perustalla 20 vuoden tuomioita
kin ja erittäinkin I. W. W:n jäsenille. Nämä 
samat lait ovat vieläkin voimassa ja työläisiä 
on asetettu syytteisiin niiden nojalla tämän la-


