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taviin ” , eikä politikoitsijoihin. Kun palk
katyöläiset jä rjestyvät teollisuuksittain 
Yhden Suuren Union periaatteiden mu
kaisesti, niin heissä itsessään on silloin se 
voima, jota käyttäm ällä he kykenevät kor
jaam aan olosuhteitaan työm aalla tämän 
järjestelm än vallitessa ja  lopuksi suorit
tamaan sille kuuluvan historiallisen tehtä
vänsä, joka on palkkajärjestelm än poista
minen.

Siksipä, jollet ole yksilönä kykenevä 
korjaam aan eteesi tulevia epäkohtia, niin

liity  yhteen toisten työläistoveriesi kans
sa. Järjestyn e isyys antaa työläisille sel
laisen voiman, etteivät yhdistyneet työ- 
voim anostajatkaan voi sitä vastustaa.

Järjestyn yttä  voim aansa oikealla taval
la  edukseen käyttäen voivat työläiset kor
jata. olosuhteitaan nyt ja  vihdoin poistaa 
koko palkkajärjestelm än, jonka poistamis
ta koskeva ajatus kirjoitettiin I.W AV :n 
esipuheeseen jo silloin kun tämä järjestö  
perustettiin yli 30 vuotta sitten.

L iittä k ä ä m m e  V o im am m e Y h teen
Kirj. M. F:n

OMISTAVAN ja omistamattoman luokan 
ihanteet ovat jo vuosikausi olleet vastak
kaiset toisilleen. Näiden luokkien väli

nen sota on julistettu jo silloin kuin ensimmäi
nen ihminen alkoi elää toisten työn kustannuk

sella. Riiston näyttämölle astumisesta saakka 
on myös ollut käynnissä yksilöllinen kilpailu, 
sen todistaa kertomukset siitä kuinka orjakaup- 
piaat myivät tavaraansa — ihmisiä — työjuh- 
diksi enimmän tarjoaville ja maaparoonien yk
silöllinen pyrkimys oli orjavoimaa käyttäen 
nousta entistä huomattavampaan yhteiskunnal
liseen asemaan; päästä kunnian kukkuloille. 
Siihen oli mahdollisuus päästä yksityisen omis
tuksen lisäämisen kautta. Näinollen hänen pyr
kimyksenään oli laajentaa omistamaansa maa- 
aluetta, lisätä orjiensa lukumäärää ja vaatia 
heidän luomaan entistä enemmän arvoja itsel
leen.

Tämä oli pohjana koneellisen tuotantokau- 
den nousulle, jonka alussa omlstavaluokka näki 
itselleen edulliseksi vapautua edesvastuusta or
jiinsa nähden. Orjien omistajan oli huolehdit
tava orjiensa hengestä ja hyvinvoinnista, sillä 
orja oli hänen omaisuuttaan. Orjan menettä
minen oli aineellinen vahinko omistajalle. Va
pauttamalla orjat ja ottamalla käytäntöön 
palkkajärjestelmän, vapautuivat tuotantolai
toksien omistajat kaikesta edesvastuusta palk
kalistallaan oleviin työläisiin nähden. Tällöin 
ei heidän tarvinnut välittää mitään työläisten-

sä hyvinvoinnista; jos he sairastuivat, tulivat 
raajarikkoisiksi loukkaantumisien kautta tai 
kuolivat, niin paikkaaja ei sen kautta menettä
nyt mitään ja työn vara-armeijassa oli aina 
toinen valmiina ottamaan kuoleman tai tur
mion kautta poistuneen paikan.

Vapaa työläinen myi — yhä edelleenkin myy 
— työvoimansa määräämättömäksi ajaksi ja 
riistäjäluokalle jäi valta määrätä työvoiman 
hinta. Jos orja menetti tällöin työkuntoisuu- 
tensa, niin työvoimanostajaa se ei liikuttanut, 
sillä hänen ei tarvinnut — eikä vieläkään tar
vitse — huolehtia työläisistään; palkkatyöläi
sen elämä tai kuolema ei merkinnyt mitään 
ty ö volmanostaj alle.

Kuten alussa mainittu, alkoi näiden kahden 
luokan välinen sota silloin kun ihmisten välillä 
tapahtui luokkiin jakautuminen. Mutta vasta 
palkkajärjestelmän vallitessa ovat riistonalaiset 
ryhtyneet julkiseen yhteistoimintaan ja järjes
tyneen toimintansa kautta korjaamaan olosuh
teitaan. Järjestyminen alkoi ensin ammatti
taitoisten Lyoläisten keskuudessa ja ammatti
taidon mukaisesti. Se tuotti ammattilaiselle 
jossakin määrin paremman toimeentulon, kuin 
mitä oli ammattitaidottomilla työläisillä. Oli
vatpa nämä ammatilliset järjestyneen toimin
tansa kautta jossakin määrin kykeneviä pa
kottamaan työvoimansa ostajat maksamaan it
selleen korvausta loukkauksista ja huolehti
maan sairaustapauksien aikana. Ammatitto-
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main työläisten elämä jäi edelleenkin työvoi- 
manostajain mielivaltaisuuden alaiseksi, Joka 
luonnollisestikin oli edullista riistäjille.

Samalla ammatittain järjestyminen oli 
myös edullinen työvoimanostajille siinä tapauk
sessa, että se jakoi työläiset kahteen osaan ja 
synnytti heidän välilleen enempi mielikarvaut- 
ta kuin mitä sitä orjakaudella oli.

Konetekniikan jättiläismäinen kehitys on 
poistanut yksilöllisen kilvoittelun kapitalistiluo- 
kan jäsenten keskuudesta ja johtanut heidät 
järjestettyyn yhteistoimintaan. Kone on myös
kin tasoittanut työläisten yhteiskunnallisen 
aseman joksikin yhdenarvoiseksi, mutta työläi
set ovat tälle seikalle kuitenkin ummistaneet 
silmänsä.

Riistäjäluokka sitävastoin on valvonut yh- 
teisetujaan trustitutumisen kautta ja yhdistä
nyt luokkavolmansa kansallisesti sekä kansain
välisesti niin tiiviisti, etteivät kapitalistiluokan 
jäsenet missään tapauksessa toukkaa toistensa 
etuja; ei ainakaan silloin kun tulee ksymykseen 
työn ja pääoman välisten suhteiden ratkaise
minen. Menevätpä työläiset lakkoon millä teol
lisuuden alalla tahansa ja missä maassa hy
vänsä, niin kapitalistiluokka ryhtyy heti toi
mintaan työläisiä vastaan kansainvälisessä mit
takaavassa, määräämisvaltansa työläisten yli 
säilyttämiseksi, He käsittävät valtansa säilyt
tämiselle tarpeelliseksi järjestetyn luokkavoi- 
mansa käyttämisen. Keinoista välittämättä 
ovat he aina ja kaikkialla yrittäneet polkea 
työläiset lokaan sekä alistaa tahtonsa alle. Se 
onkin ollut tähän saakka helposti suoritetta
vissa, kun työväenluokan jäsenet ovat olleet 
niin vanhoillisessa käsityksessä, että he ovat 
luottaneet kaikkeen muuhun, paitsi ei oman 
luokkansa järjestettyyn joukkovoimaan.

Palkkatyöväenluokan jäsenet ovat toistai
seksi kävelleet henkisesti niin lapsen kengissä, 
etteivät ole olleet edes kykeneviä kieltäyty
mään teurastuskentille lähtemästä, puhumatta
kaan siitä että olisivat voineet vapauttaa itsen
sä riiston alaisuudesta, ja samalla saattaa py
syväinen rauha sekä tasa-arvoisuus ihmiskun
nan keskuuteen.

Työväenluokan jäsenten puutteellisuus on 
tällä kertaa niin suuri, ettei se ole koskaan en
nen ollut, huolimatta siitä vaikka olemme luo
neet elämän välttämättömiä tarpeita niin pal

jon, ettei koko maailmasta löydy kylliksi niiden 
kuluttajia. Siksi on tuotantokoneisto täytynyt 
jättää suurelta osalta ruostumaan käyttökel
vottomaksi ja rakennetut tehtaat seisovat ar
vottomina, miljoonien työläisten samalla olles
sa vailla elämän välttämättömiä tarpeita.

Nämä työttömät kuljeksivat puolialastomina 
paikasta toiseen, ilman mitään päämäärää. 
Tämä yksityisomistusoikeuden aikaansaama 
kauhistuttava tilanne on kehittynyt niin sietä
mättömäksi, että palkkatyöläisten on noustava 
taistelemaan sitä vastaan. Tähän taisteluun 
on osallistuttava kaikkien palkkatyöläisten Ja 
taistelua on jatkettava siksi kunnes työ pääsee 
oikeuksiinsa. Palkkatyöläisten voima on koot
tava yhteen tätä taistelua varten siten kuin 
järjestömme I, W. W:n taholta on jo kolme 
vuosikymmentä opetettu.

Nyt juuri olemme saapuneet siihen ajan 
kohtaan, jolloin näiden oppien levittäminen on 
tullut meidän jokaisen velvollisuudeksi. Koko 
maailman palkkatyöväenluokan jäsenten tulee 
oppia käsittämään Yhden Suuren Union val
lankumoukselliset periaatteet ja menettelytavat 
sekä saatettava ymmärtämään teolllsuuksittain 
liittyminen ainoaksi tästä orjuudesta vapautu
misen keinoksi.

Turvataksemme itsemme ja nousevan suku
polven puutteeseen nääntymiseltä tulee meidän 
alkaa järjestettyyn toimintaan, sillä vain jär
jestetyn toiminnan kautta voimme puhdistaa 
itsemme siitä toimettomuuden häpeästä, jonka 
alaisina nyt saamme nähdä puutetta ja kur
juutta, ja jonka johdosta tuhannet työläisto- 
verimme ovat jo sortuneet kurjuuden kuiluun.

Meidän on noustava taisteluun tätä riisto- 
järjestelmää vastaan ja poistettava se, sillä sen 
paikkausyritykset eivät tuota mitään tuloksia. 
Meidän historialliseksi tehtäväksemme on tul
lut uuden yhteiskuntajärjestelmän luominen, 
vain siten on sietämättömiksi käyneiden olo- 
suhdeittemme korjaaminen mahdollista.

— I n h i m i l l i s e n  m y ö t ä t u n t o i s u u d e n  v o i 
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