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Jä r je s ty m ise n  P e ru se h d o ista

Ka i k k i  sellaiset taloustieteilijät, jo i
den kirjoittam ia teoksia ja  antamia 
lausuntoja pidetään tieteellisesti 

jonkin arvoisina, jakavat nykyisessä yh
teiskunnassa olevat ihmiset kolmeen pää
asialliseen luokkaan. Kuhunkin niistä 
heidän tekemiensä määritelmien mukaan 
kuulun se ryhm ä ihmisiä, jotka hankkivat 
tai saavat toimeentulonsa joksikin sam al
la tavalla- He siis tekevät luokkajaon ta
loudellisten etukysymysten perusteella ja  
siten se vain on mahdollista asianmukai
sesti sekä tieteellisen pätevästi tehdäkin.

Täm ä ihmisten luokkiin jakaminen eli 
niinkutsutun luokkajaon tekeminen on 
myös pystyttävä suorittam aan silloin, 
kun lähdemme puhumaan tai k irjo itta
maan järjestym isen perusehdoista; ol
koonpa sitten kysym yksessä minkä luokan 
jäsenten järjestym inen tahansa. Niinpä 
nytkin, kun otamme keskustelun alaiseksi 
palkkatyöväenluokan jäsenten järjestym i
sen, katsomme ennenkaikkea tarpeellisek
si ja k a a  ihmiset eri luokkiin, heidän ta
loudellista asemaansa silmälläpitäen.

Kapitalistiluokka
Kapitalistiluokkaan kuuluu se osa ihmi

sistä, joka elää pääoman tuotanto- ja  ja- 
kolaitoksiin sijoittam isen kautta saam il
laan tuloilla, jo ita  sanotaan voitoiksi. T ä
mä tahtoo sanoa sitä, että tämä osa ihmi
sistä omistaa tuotanto- ja  jakolaitokset, 
maat, metsät sekä kaikki luonnon rikkau
det; palkkatyöläisten suorittaessa niissä 
kaiken työn palkkaa vastaan. Tämän luo- 
an jäsenet tekevät verrattain  vähän, jos 
olenkaan, yhteiskuntahyödyllistä työtä, 
mutta siitä  huolimatta ovat he tilaisuu
dessa elämään ylellisesti pääomiensa si
joittam isien kautta saam illaan tuloilla.

Kapitalistiluokan jäseniä nimitetään — 
ja  sattuvasti kylläkin —■ tuotanto- ja  ja- 
kolaitoksien näkymättömiksi, ja  niistä 
poissaoleviksi, om istajiksi, sillä he eivät 
itse työskentele omistamissaan laitoksis
saan ; eivätkä useinkaan ole siinä m aassa 
eikä valtiossakaan, joihin he ovat pää-

omiaan sijoittaneet. Kaiken työn, niin 
johtavan kuin toimeenpanevankin, niissä 
su d ittav a t palkkatyöläiset. Jo ten  se, m is
sä kyseessäolevien laitoksien om istajat 
milloinkin ovat, ei vaikuta mitään tuotan- 
totehoisuuteen nähden.

Tähän luokkaan kuuluvien ihmisten 
omistus on kansainvälistä ja  heidän* ni
missään 011 nykyjään kaikki tässä maail
m assa olevat huomatuimmat tuotanto- ja  
jakolaitokset sekä luonnonrikkaudet. H y
vällä syyllä siis voimme sanoa tämän 
maailman kuuluvan heille. J a  heille se 
kuuluukin, mikäli lainaamme huomiota 
heidän hallussaan oleville omistuspape- 
reille. Mutta niitä papereita, joiden kaut
ta  kyseessäolevan luokan omistusoikeus 
on laillistutettu tähän maailmaan nähden, 
ei ole mikään yliluonnollinen olento anta
nut kapitalistiluokan jäsenten käsiin. T ä
män luokan jäsenet ovat ne hankkineet it
se tiiviin ja  tarkoitukseen sopivan sekä 
heidän taloudellisten etujensa perusteelle 
muodostetun järjestön  kautta.

Kapitalistiluokkaan kuuluvat yksilöt 
ovat liittoutuneet yhteen kansainvälisesti, 
joka muuten on luonnollistakin, sillä  hei
dän omistuksensa on myös kansainvälistä. 
Heidän järjestö jensä jäsenistön muodos
tavat vain sellaiset henkilöt, jotka elävät 
pääomatuloilla. Niiltä, jotka hankkivat 
toimeentulonsa joillakin m uilla tavoilla, 
on niihin pääsy kielletty. Järjestö jen sä  
kokouksissa he keskustelevat etujensa 
mukaisen toiminnan tehoistuttamisesta ja  
suunnitelevat kuinka he voisivat varmen
taa asemaansa sekä lisätä tulojansa, joka 
luonnollisesti tapahtuu toisten ihm isryh
mien kustannuksella- Mutta se, kenen kus
tannuksella heidän taloudellinen aseman
sa vaurastuu, joka sam alla merkitsee 
heille suurempaa yhteiskunnallista valtaa, 
ei liikuta kapitalistiluokan jäseniä, sillä 
he toimivat vain omien etujensa mukai
sesti.

Pikkuporvaristo
Pikkuporvaristoon eli keskiluokkaan 

kuuluvaksi lu okitelevat talousteiteilijät
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sen ryhmän ihmisistä, joka omistaa tai 
jonka nim issä on jonkunverran yksityistä 
omaisuutta, kuten maata, tuotantovälinei
tä —  työkaluja —  tai jotkut heistä voivat 
harjoittaa jotain pientä liikettä.

Tämän luokan jäsenet eroavat edellisis
tä ensiksi siinä, että he yleonsäpuhuen 
tekevät yhteiskuntahyödyllistä työtä. S a 
malla kun he tuottavat tuotteita itseään 
varen, valm istavat he myöskin tavaroita 
markkinoita vaTten omia työkalujaan 
käyttäen. He tuottavat v isse jä  la je ja  
enemmän kuin mitä itse tarvitsevat, voi
dakseen vaihtaa no sellaisiin tarve-esinei
siin, jo ita  he eivät pysty itse tuottamaan. 
Tuottaen siis, ei ainoastaan niitä tuotteita 
jo illa  he tyydyttävät persoonakohtaiset 
tarpeensa, vaan myöskin tavaroita mark“ 
kinoita varten.

Osalla tämän luokan jäsenistä on pieni 
verstas tai rihkamakauppa. Nämä eroa
vat ensinmainituista siinä, etteivät he tuo
ta sanottavasti mitään persoonakohtaista 
tarvettaan varten, vaan ostavat kaikki 
tarpeensa markkinoilta. Y hteistä näillä 
kuitenkin on se, että he kaikki omistavat 
ainakin nim ellisesti työkalut, jo illa  he 
työskentelevät; he ovat sen työmaan omis
tajia, jossa  työskentelevät.

Pikkuporvaristo on omituisessa ase
m assa monessa eri suhteessa, jos rinnas
tamme sitä kapitalistiluokan kanssa. Y ksi 
omituinen seikka on se, että pikkuporva
riston omistamat tuotantovälineet ovat 
paljon takaperoisem m at kuin kapitalis
tien omistamat. Jo k a  merkitsee sitä, että 
keskiluokan jäsenten tuotantotehoisuus 
on paljon alhaisem pi kuin kapistalistiluo- 
kan palkkalistalla olevien työläisten. N y
kyaikaisten työvälineiden hankinta kysyy 
paljon pääomaa, jota keskiluokkalaisilla 
ei ole ja  siksi heidän on käytettävä alku- 
peräisempiä työkaluja. Täm ä on ju u ri se 
tekijä, joka asettaa heidät sellaiseen ase
maan, etteivät he kykene kilpailemaan 
tuotantotehoisuudessa suurten pääomayk- 
tymien kanssa ja  pysyvät siitä syystä  ta 
loudellisesti huonossa asemassa.

Pikkuporvaristo palkkaa myöskin työ
läisiä  työhön, samoin kuin kapitalistiluok- 
kakin. Mutta työkalujen ollessa takape

roiset, on sen yliarvo-osuus yleensä pu
huen paljon pienempi kuin kapitalistin. 
T ätä epäkohtaa se yrittää  korvata teettä
mällä palkkaam illaan työlisillä pitempää 
työpäivää kuin on tapa tehdä kapitalistien 
omistamissa tuotantolaitoksissa. Sen p yr
kimyksenä on sam alla myöskin maksaa 
keskinkertaista palkkataksaa pienempää 
palkkaa, pyrkien siten asettam aan palk
katyöläisten niskoille oman takaperoisen 
yhteiskunnallisen asemansa aiheuttaman 
taakan-

Se ryhm ä ihmisiä, joka muodostaa pik
kuporvariston, sam alla kun se työskente
lee epätehoisilla tuotantovälineillä, on 
maailmankatsomukseltaan taantumuksel
lisin osa ihmisistä. Sen talouden aineelli
nen perusta on luhistunut ja  sitä on seu
rannut henkinen rappeutuneisuus, joka il
menee pikkumaisena kateutena toisia sa
m assa kadotuksessa olevia kohtaan; yh 
teiskuntataloudellisen kehityksen selvä- 
näköisyyden puutteena; sokeana vihana 
kapitalistiluokkaa kohtaan ja  kykenemät
tömyytenä jä r je sty ä  luokkaetujensa mu
kaisesti.

Pikkuporvaristoon kuuluvat yksilöt 
ovat niin voimakkaan yksilöllisyyden lä
pitunkemia, että niiden on mahdoton luo
pua siitä ja  ryhtyä yhteistoimintaan mi
tään m erkitsevässä m ittakaavassa. He 
kukin käsittävät hyvinvointinsa riippuvan 
itsestään ja  pelkäävät menettävänsä jo 
tain yhteenliittym isessä, vaikkei heillä 
mitään menettämistä todellisuudessa ole
kaan. S iksi he eivät ole voineet luoda it
selleen mistään suuremmasta merkityk
sestä olevaa järjestöä. S itäpaitsi ei hei
dän järjestym isellääkään, vaikka he siihen 
tavalla tai toisella sopeutuisivatkin, tulisi 
olemaan yhteiskunnallisia muutoksia a i
kaansaavaa voimaa, sillä heidän taloudel
linen asem ansa ei v astaa  nykyaikaisten 
työkalujen käytön vaatimuksia.

Sitäpaitsi, sam alla kun sen etujenmu- 
kaisuus on tuotantotekniikan kehitykselle 
vastainen, se on ristiriid assa  kapitalisti- 
luokan ja  tämän kirjoituksen yhteydessä 
toistaiseksi lähemmin määrittelemättömän 
palkkatyöväenluokan etujen kanssa, jo s
kin eri tavalla. Pikkuporvariston tuotan
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totapa on ja  tulee aina olemaankin laa
dultaan yksilöllistä ja  niinollen paljon in
himillistä työtä, vaativaa picntuotantoa.

Tämän luokan omituisissa käsitteissä ei 
kuitenkaan ole mitään ihmettelemistä, sil
lä se on taloudellisen välttämättömyyden 
lakien alainen, joka säätää: ‘ Ihmisten
ajatukset ja  toiminnan m ääräävät ne kei
not, joita käyttäen he hankkivat elämänsä 
välttämättömyydet, ja  että ‘ luokan keski
näiset eli yleiset kokemukset luovat mää
rätyn luokan henkisten pyrkim ysten luon
teen ja  myöskin suunnan siihen m aail
maan nähden, jonka ympäröimänä he elä
vät. ’ Palkkatyö väenluokka

Palkka! yöväenluokka on ryhm ä ihmisiä, 
joka eroaa edellisistä ennenkaikkea siinä, 
ettei se omista maata eikä tuotantolaitok
sia, enempää kuin työvälineitäkään, joilla 
se työskentelee. Täm ä luokka hankkii toi
meentulonsa työvoim aansa myymällä ja  
jollei se saa sitä kaupaksi, niin silloin sen 
toimentulomahdollisuudet käyvät kyseen
alaisiksi.

Ollen työvoimansa myynnin kautta toi
meentulonsa hankkiva luokka ja  ostaen 
markkinoilta elintarpeensa, on sen edut 
sovittam attom assa ristiriid assa  kumman
kin edellämainitun luokan etujen kanssa. 
Tämän luokan pyrkim yksenä on poistaa 
vk sityisomistu soikeus maahan, luonnon
rikkauksiin, tuotanto- ja  jakolaitoksiin 
nähden. Se käsittää yksityisomistusoiken- 
den muodostaneen kaikki muut nykyiselle 
järjestelm älle ominaiset laitokset ja  nii
den olevan poistettavissa vain  yksityis- 
nmistusoikcuden sekä palkkajärjestelm än 
hävittämisen kautta.

Palkkatyöväenluokan jäsenet valm ista
vat tarve-esineitä paljoustuotannon pe
rusteella. Se työskentelee suurissa ryh
m issä ja  ansaitsee toimeentulonsa tieteel
lisen yhteistyön kautta. Tämän luokan 
jäsenet ovat tulleet ja  entistä enemmän 
tulevat mielipiteiltään yhteiskuntavallan- 
kumouksellisiksi siksi, että he ovat palk
katyöläisiä, eivätkä omista mitään sellais
ta yksityistä omaisuutta, josta  heille olisi 
tuloja.

Palkkatyöväenluokan ja  kapitalistiluo-

kan välinen ristiriitaisuus on niin selvä, 
ettei kenelläkään ajattelevalla henkilöllä 
ole siihen nähden paljon mitään sanom is
ta. Mutta sellaisia henkilöitä tiedämme 
löytyvän verrattain  paljon, joiden käsi
tyksen mukaan pienporvaristolla ja  palk- 
katyöväenluokalla on vissi m äärä yhteisiä 
etuja. Mitkä ne sitten ovat, sitä ei toistai
seksi kukaan ole pystynyt selostamaan.

Silloin kun palkkatyöläinen m yy työvoi
maansa, myyköönpä hän sitä kapitalisti- 
luokalle tai pikkiiporvariluokalle, niin täs
sä tulee heti esiin m yyjän ja  ostajan v ä li
nen ristiriita . Tämä sama pitää myös 
paikkansa silloin kun palkkatyöläinen me
nee ostamaan elintarpeitaan, ostipa hän 
niitä sitten suurpääoman om istajilta tai 
pikkuporvaristolta. Asian näin ollen ei ole 
mahdollista keksiä sellaista järjestöä, jon
ka kautta palkkatyöväenluokan ja  pikku
porvariston etuja olisi mahdollinen v a l
voa.

Silloin kuu mikä hyvänsä edellämaini
tuista luokista ryh tyy  järjestäm ään jä se 
niään, voidakseen siten valvoa paremmin 
etujaan, niin sen täytyy ennenkaikkea ta
pahtua luokkarajaviivoja silmälläpitäen. 
Järjestö n  täytyy  olla kokoonpanoltaan 
puhtaan luokka järjestön, m uussa tapauk
sessa se ei vastaa  tarkoitustaan, eikä voi 
kestää niitä koettelemuksia, joiden ala i
seksi se joutuu luokkien välisten ristirii
taisuuksien yhteentörmätessä.

Näinollen ne, jotka puhuvat ja  k irjo itta
vat säälintunteita herättäviä lauseita eri 
luokkiin kuuluvien ihmisten yhteisrinta
man muodostamisesta, ovat kaksinkertai
sesti tuomittavia liarhaanjohtajia. E n 
nenkaikkea he yrittävät pettää oman luok
kansa. jäseniä ja  sam alla myöskin sen luo
kan jäseniä, joiden kanssa he yrittävät 
yhteisrintam aa muodostaa.

Sellaisen järjestym isen edellytyksenä, 
jonka odotetaan tuottavan järjestöön kuu
luville jonkunlaisia etuisuuksia, on jä r je s 
töön kuuluvien • yhteiskuntataloudellinen 
sam anarvoisuus; jäsenien täytyy kuulua 
samaan luokkaan. Tällöin vain  voi toimin
ta tulla elävöitetyksi yhteistunteella, jota 
järjestön  jäsenistön etuisuuksien tavoitte
lu jatkuvasti elähdyttää ja  pitää virkeänä.
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Maailman T e oi 1 i suu s ty Öläi s te n J ä r je s 

tön, I. W. W :n, perustajat ovat monien 
muiden tärkeiden kysym yksien yhteydes
sä ottaneet huomioonsa myös edellä esiin
tuodut seikat jo  järjestön perustavassa 
kokouksessa. He ovat olleet tietoisia siitä, 
ettei etujen ristiriitaisuutta voida poistaa 
eri luokkiin kuuluvien ihmisten keskuu
desta sillä, että heidät järjestetään sa
maan jä i’jestöön. Samoin kuin siitäkin, 
ettei taloudellisesti ristiriita isia  etuja 
om aavista aineksista voida muodostaa 
eheää eikä taistelukuntoista järjestöä. 
Siksi juuri he ovatkin liittäneet I. W  :n 
peruslakiin kohdan, jonka mukaan tähän 
järjestöön pääsyehtona on se, että jäse
neksi pyrk ijä  on suoranainen palkkatyö
läinen.

Kenelläkään palkkatyöläisellä, joka on 
aikaansa vastaavalla  kehitystasolla, ei ole 
mitään muistuttamista tähän pykälään 
nähden. Mutta luokkamme ulkopuolella 
oleville “ ystävillem m e" on siihen nähden 
varsinkin viimeaikoina, ollut paljon sano
mista. Meidän palkkatyöläisten kuitenkin 
tulee muistaa, että nämä “ y stävä t”  ovat 
aikeissa saada meiltä tukea heidän henki
sesti ja  aineellisesti rappeutuneille luok
karistiriitojen sovittelemispyyteilleen ja  
annettava puhtaan palkkatyöläisten jä r 
jestäm is toimenpiteen näivettamisyrittä- 
jäin itsensä näivettyä.

Osa pikkuporvaristosta kylläkin elää 
puutteellista elämää, kuten meille on 
eräältä taholta viim eaikoina niin usein 
huomautettu, mutta onko niillä pyrkim ys 
korjata puutteellisuutensa sam alla tavalla 
kuin palkkatyöläisillakin 1  E i  ole. Pikku
porvaristo yrittää  ennenkaikkea korjata

puutteellista asem aansa niiden tarve-esi
neiden hintojen kohottamisen kautta, jo i
ta he tuottavat markkinoita varten, ja  jo i
ta palkkatyöläisten on m arkkinoilta ostet
tava.

Palkkatyöläisten pyrkim ys sitävastoin 
on ylentää työpalkkaansa, lyhentää työ
päivää ja  saada elämän välttämättömät 
tarpeet mahdollisimman halvalla, joten 
heidän etunsa ovat sovittam attomasti r is 
tiriid assa  kapitalistiluokan samoin kuin 
pikku,porvaristonkin etujen kanssa. J a  
asiain näinollen ei palkkatyöläisillä voi ol
la sellaista liittolaista, johon se voisi luot
taa lähteissään taisteluun parantaakseen 
olosuhteitaan työmaalla, ylentääkseen 
palkkojaan ja  kohottaakseen elintasoaan.

Jokaisella  vissiin  luokkaan kuuluvalla 
ihmisryhmällä on heidän oman taloudelli
sen asemansa edellyttämät etukysymyk- 
set, joita lie yrittävät valvoa parhaansa 
mukaan joko yksilöinä tai luokkansa j£U 
sellien muodostaman järjestötoim innan 
kautta. Palkkatytyöläiset, jotka ovat yksi 
tässä yhteiskunnassa oleva ihmisryhmä, 
ovat yleensä yksim ielisiä siitä, etteivät he 
voi valvoa etujansa yksilöinä, vaan  että 
heidän täytyy jä r je sty ä  etujensa valvo
mista varten. Mutta toistaiseksi on palk
ka!, öläist enkin keskuudessa v ie lä  erim ieli
syyttä siihen nähden kuinka ja  minkälai
siin järjestöihin heidän pitäisi järjestyä .

Edelläolevassa on tehty jossakin  mää
rin selvää siihen nähden, että palkkatyö
läisten järjestym isen täytyy  tapahtua 
luokkarajaviivoja silmälläpitäen ja  lähei
sessä tulevaisuudessa aiomme lausua mie
lipiteemme siitä miten palkkatyöläisten 
tulee järjestyä.


