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K a n s a l l i s k a a r t i n  T e h t ä v ä t  J a  M e r k i t y s
Kirj. W. T. K.

VIIME vuosien aikana olemme hyvin usein 
saaneet kuulla ja lukea uutisia kansal
liskaartista. “Uuden jaon’’ aikana on 

sitä käytetty useammin kuin koskaan ennen 
työläisiä vastaan. Aseistetut työläiset, pikku

porvarien mukana, jotka ovat olleet vannotet
tuja uskolliseksi “laille ja oikeudelle,’1 ovat kan- 
salliskaartilaisen pukuun puettuina joutuneet 
hakkaamaan ja ampumaankin oikeuksiensa 
puolesta taistelevia luokkansa jäseniä.

Koska lakkotaisteluissa olleet työläiset ovat 
joutuneet ja varmaan tulevaisuudessakin hyvin 
usein joutuvat katselemaan kansalliskaartilais- 
ten heitä kohti ojennettuja pyssynpiippuja 
vasten, niin on johdonmukaista luoda lyhyt 
silmäys kansalliskaartin olemukseen, toimin
taan ja tarkoitusperiin.

Liittohallituksen Lakien Alainen

Yhdysvaltain kansalliskaartiin kuuluu kaik
kiaan 190,000 miestä ja virkailijaa. Parhaillaan 
hallituksen taholta suunnitellaan sen lukumää
rän lisäämistä 200,000 miestä ja virkailijaa kä
sittäväksi, muiden sotilaallisten varustelujen li
säämisen yhteydessä.

Suurelta osalta on sellainen ' käsitys, että 
kansalliskaartit kussakin valtiossa ovat yksin
omaan valtion lakien alaisia, tai ainakin etu
päässä sen määrättävissä. Kuitenkaan ei asia 
ole siten. Vaikka kansalliskaarti onkin jaotel
lut 48:een osaan, eli niin moneen kuin on val
tiotakin, niin todellisuudessa on se yksi yhte
näinen sotilaallinen voima, jota hallitsee Yh
dysvaltain sotadepartementtl.

Kussakin valtiossa on kansalliskaarti järjes
tetty valtion lakien alaiseksi. Samalla se on 
kuitenkin liittohallituksen lakien alainen jokai
sessa valtiossa. Liittohallituksen sotadeparte- 
mentti maksaa kansalliskaartilaisille palkan 
harjoitusajoilta, varustaa pukineet, ammukkeet, 
kulkuvälineet, maksaa kuljetuskustannukset ja 
päälliköiden palkat. Kansalliskaarti on halli
tukselle maksanut vuosittain $35,000,000 ja tule
vaisuudessa tulee maksamaan enemmän, siinä 
suhteessa kuin lukumäärää lisätään.

Kaikissa kansalliskaartin välineissä on nyt 
Jo kirjaimet “U. S.”, joka myöskin todistaa ettei 
se ole enää valtioiden miliisi, vaan liittohalli
tuksen sotilaallista voimaa. Valtioilla on oikeus 
käyttää kansalliskaartia lakoissa työläisiä vas
taan, mutta voidaan se myöskin liittohallituk
sen sotadepartementin taholta määrätä mihin 
tahansa, koska hyvänsä ja mihin tarkoitukseen 
vaan.

Turhaa on sellainen uskottelu, että jonkun 
valtion “radikaaliseksi” julistautunut kuver
nööri voisi käyttää kansalliskaartilaisia työläis
ten oikeuksien suojelemiseen. Ei, vaan Yhdys
valtain kapitalistit ja työnantajat liittohallituk
sen kautta valvovat, että se suojelee yksin
omaan riistäjäluokan etuja.

Valikointi Kansalliskaartiin

Varsinaiseen armeijaan otettavien suhteen 
et harjoiteta niin huolellista valikointia kuin 
kansalliskaartiin otettaviin nähden, mielipiteet 
huomioon otettuina. Etupäässä pyritään kan
salliskaartiin värväämään ainoastaan pikkupor
varistoon kuuluvia, joiden tiedetään olevan 
riisto järjestelmää tukevaa joukkoa, sillä heidän 
taloudellinen asemansa edellyttää sitä. Kuiten
kaan ei aina ole riittävästi saatavissa pikku
porvaristoa, joten joudutaan varsinaisia palk- 
katyöläisläkln kansalliskaartiin ottamaan, mut
ta heidän suhteensa ollaan erikoisen huolellisia, 
ettei hallitsevalle luokalle vastaisia mielipiteitä 
pääsisi sekaantumaan, tuohon heille niin tuiki 
tärkeään joukkoon.

Tavalliset sotilaat ovat eristettyjä muista 
ihmisistä, noin yleispiirteisesti puhuen, jota vas
toin kansalliskaartilaiset ovat keskuudessamme 
jokapäiväisessä elämässä. Heillä on oikeus ot
taa osaa politiikkaan ja kaikkeen toimintaan 
tavallisen siviillväen mukana. Tämäkin seikka 
tekee välttämättömäksi että kansalliskaartilais- 
ten tulee olla mahdollisimman pimeitä, jotta 
vapaammat tuulahdukset eivät heihin voisi vai
kuttaa.

Kansalliskaarti on se, jota kapitalistit pitävät 
tärkeimpänä työläisten kurissapitämiseksi. Siksi
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se on muodostettu enemmän liittohallituksen 
sotadepartementin määrättäväksi kuin valtioi
den. Sitä voidaan kuljettaa mihin osaan Yhdys
valtoja tahansa, valtioiden rajoista välittämät
tä, jos tarpeelliseksi nähdään.

Kansalliskaartilla on neljä kertaa enemmän 
kaasunaamareita kuin vakinaisella armeijalla. 
Tämä johtuu siitä syystä, että siinä tarkoituk
sessa, jota varten kansalliskaarti etupäässä on 
olemassa, tarvitaan niitä.

Kansalliskaarti Lakkojen Rikkojana

Niiden tahdosta, jotka kansalliskaartin toi
minnan määräävät ja joiden asiaa se yksin
omaisesti palvelee, on siltä tehty lakonrikkoja 
No. 1. Se on ottanut sen tehtävän, jota ai
kaisemmin ovat suorittaneet pinkertonit, ber- 
goffit ja muut sellaiset. “Uuden Jaon” aikana 
on kansalliskaarti määrätty lakkopaikoille 
useammin kuin koskaan ennen. Se on särke
nyt työläisten rauhallisia lakko vahtilinj oja, 
vanginnut lakkolaisia, heittänyt heidän sekaan- 
sa kaasupommeja, hakannut ja ampunut lak
kolaisia.

Kansalliskaarti siis tarvitsee kaasupommeja!
Monien tapausten joukosta ottakaamme esi

merkki Terre Hauten, Ind., yleislakosta. Sitä 
särkemään määräsi Indianan valtion kuvernöö
ri kansalliskaartin. Kaupunki julistettiin sota
lain alaiseksi. Kansalliskaarti hakkasi lakko
laisia, särki heidän lakkovahtilinjansa ja van
gitsi toistasataa lakkolaista Ja heille myötätun
toista.

Toinen selvä esimerkki muistoissamme on 
Omahan, Neb., raitiotielakko. Kansalliskaarti 
määrättiin suojelemaan rlkkurelta, jotka kul
jettivat raitiotievaunuja. Lakkolaiset ajettiin 
pois vaunutallin lähistöltä lakkovahdinnasta ja 
heitä kohdeltiin mitä raakamalsemmin. Vielä
pä kansalliskaartilaiset kulkivat lakkolaisten 
kodeissakin, uhkailemassa heidän vaimojaan ja 
lapsiaan.

Tällaisia kertomuksia voisimme luetella lu
kuisia viimeisen kahden vuoden ajalta. Kuiten
kaan el tila salli kaikista tapauksista yksityis
kohtaisesti kertomista. Voimme kuitenkin ke- 
holttaa muistamaan mitä tapahtui Toledossa, 
San Franciscossa ja Porterdalessa, Ga.

Vuosien 1934 ja 1935 aikana määrättiin kan
salliskaarti lakkopaikoille 22:ssä tapauksessa,

19:ssä valtiossa. Huomattavimpia tapauksia 
niistä olivat mainitut.

Tulkoon tässä sivumennen mainituksi, että 
Minnesotassa, jossa valtion kuvernööri yrittää 
ratsastaa jonkinlaisella työläismielisyydellä ja 
radikaalisuudella, on kansalliskaarti määrätty 
lakkopaikoille useampia kertoja viime vuosien 
aikana. Viimeksi pidettiin kansalliskaartia Clo- 
quetissa, Minn., toista kuukautta lakossa ollei
den tulitikkutehtaan työläisten kauhuna. Sen 
paikalle kutsumisella luultiin voitavan peloittaa 
lakkolaiset; palaamaan töihin, mutta heille kun
niaksi mainittakoon, että kansalliskaartilaisis- 
ta huolimatta taistelivat he lakkonsa voittoon.

Valtioiden kuvernöörien on toteltava sitä 
luokkaa, jonka kurinpitolaitoksen palvelukses
sa he ovat. Jos jonkun valtion kuvernööri kiel
täytyisi määräämästä kansalliskaartia lakko- 
paikaile, niin tekisi sen liittohallituksen sota- 
departementti . Ja vielä lisäksi, Jos jossain val
tiossa kieltäytyisi kansalliskaarti hakkaamasta 
ja ampumasta lakkolaisia, tuotaisiin kansallis- 
kaartilalsia toisista valtioista.

Tällaisena meidän siis tulee ymmärtää kan
salliskaartia — kiinteästi järjestynyttä kaptta- 
listiluokkaa palvelevana laitoksena — jonka 
toiminta ei rajoitu valtioiden sisälle, vaan le
vittää se yhtenäisenä mustat siipensä yli kaik
kien Yhdysvaltain teollisuuksien.

Kuten sanottu, on kansalliskaarti joukkoa, 
joka on vannotettu uskolliseksi valtioiden ja 
liittohallituksen laeille. Vannoutuessaan ovat 
siihen kuuluvat lupautuneet olemaan uskollisia 
“laeille ja oikeudelle” . Jos joku sen jäsenistä 
kieltäytyisi ampumasta lakkovahtiilnjoissa ole
via tovereitaan seuraisi siitä hänelle ankara 
rangaistus. He ovat vannotettuja sotilaita, joi
den on ylemplään toteltava. Ellei niin tee, seu
raa siitä sotalakien määräämä tuomio, joka ei 
ole lievä.

Kansalliskaartilaisen täytyy käsittää “lain ja 
oikeuden” puolustamiseksi kaikki, mikä suoje
lee riistäjien etuja. Sitävastoin täytyy hänen 
pitää “lain ja oikeuden" vastustamisena sitä, 
jos työläiset kieltäytyvät alistumasta työmailla 
kurjiin työ- ja palkkasuhteisiin ja vaativat it
sellensä ihmisoikeuksia kaiken tuottajina. Työ
läisten järjestyminen ja lakkoutuminen on 
“lain ja oikeuden” vastustamista niiden mieles
tä, jotka omistusoikeudellaan hallitsevat tuo-
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tantolaitoksia. Ja niiden, jotka liittyvät kan
salliskaartiin, täytyy asia myös siten käsittää.

A ik a is e m p a a  H is t o r ia a
Ennen on kansalliskaarti ollut puhtaasti val

tioiden miliisi. Se on ollut yksinomaan valti
oiden itsensä määrättävissä. Ja lisäksi vielä on 
kansalliskaartilla itsellään ollut paljon sanan
valtaa toimintansa suhteen.

Joskus tapahtui siten, että kansalliskaarti 
kieltäytyi hakkaamasta ja ampumasta lakkolai
sia. V. 1794 kieltäytyivät kansalliskaartilaiset 
Pennsylvaniassa nostamasta aseitaan erään vii- 
napolttimon Iakkoutuneita työläisiä vastaan. 
Samoin Philadelphiassa v. 1910 eivät kansallis
kaartilaiset käyttäneet aseitaan, vaan luovutti
vat ne työläisille, paeten itse paikalta. Cripple 
Creeklssa, Colo., asettuivat kansalliskaartilaiset 
lakkolaisten puolelle, kivihiilikaivostyöläisten 
lakon aikana v. 1894 ja ajoivat tuhannen la- 
konrikkuria pois paikkakunnalta.

Tosin on tapauksia aikaisemmiltakin ajoilta, 
jolloin kansalliskaartilaiset ovat menetelleet raa
kamaisesti lakkolaisia kohtaan. Niistä ehkä 
huomattavimpia ovat olleet Ludlowln verilöyly 
ja Fullmanln lakko.

Mainittujen lisäksi on varhaisemmilta ajoil
ta useita multa tapauksia, joissa kansalliskaar
tilaiset ovat joko kieltäytyneet toimimasta lak
kolaisia vastaan tai ovat olleet uskollisia työn
antajain ‘laille ja oikeudelle". Mutta kansal
liskaartin tottelemattomuus muutamissa ta
pauksissa vaikutti kuitenkin sen, että v. 1920 
tehtiin kansalliskaartista lainlaadlnnan kautta 
liittohallituksen sotadepartementin alainen.

Kansalliskaartin Voima

Hyvin harjoitettuna, parhaimmilla aseilla ja 
kulkuvälineillä varustettuna ja 190,000 miestä 
käsittävänä on Yhdysvaltain kansalliskaarti hy
vin voimakas, siinä tarkoituksessa mitä varten 
se on olemassa. Se kykenee lakkovahtllinjoilla 
muutamassa tuokiossa ampumaan maahan lak
kolaisten rivit, Jos se tahtoo ja määrätään niin 
tekemään,

Sille on opetettu läksy, että kun "kapinan" 
aikana käsketään ampua el saa ampua yli, 
vaan suoraan kohti "kapinoitsijoita.” Heille on 
selitetty että naisia ja lapsiakin saattaa olla 
kapinoitsijoiden riveissä, Jota seikkaa el saa

ottaa huomioon toimintaa heikentävänä il
miönä. Tämäntapaisia ovat kansalliskaartilai- 
sille annettavat ohjeet.

Mutta vaikka kansalliskaarti on sotilaalliselta 
kannalta katsottuna teho isä; vaikka se voikin 
tehoisasti lahdata työläisiä, ei se aseidensa kals
keella ja myrkkykaasupommeillaan saa teolli
suuksia käyntiin.

Työväenluokan taloudellisen voiman rinnalla 
on kansalliskaartin, kuten varsinaisen armei
jankin, voima mitätön. Jos työläiset päättävät 
olla pitämättä tuotantoa käynnissä, niin eivät 
sille kansalliskaartin asestetut joukot voi mi
tään. Vaikka kansalliskaarti oli Cloquetin tuli
tikkutehtaalla ei siellä tulitikkuja valmistunut.

Täten siis kansalliskaarti ei voi ehkäistä työ
läisten luokkatolmintaa, joka tähtää työmaalle. 
Katutaisteluissa ovat aseettomat työläisjoukot 
avuttomia kansa lliskaar tila isiä vastaan, mutta 
tuotannolliseen voimaansa nojaten ovat he aina 
ylivoimaisia. Jos työläiset tahtovat, pysähtyy 
tuotanto. Yksin työläisten taholta se myöskin 
taas alkaa.

El ainoastaan lakoissa, joissa taistellaan vä
lillisiä parannuksia, vaan myös lopullisessa 
luokkien välisessä voimain mittelyssä täytyy ka- 
pitalistiluokan kansallfskaartelneen alistua työ
väenluokan tahtoon. Ellei työväenluokka ases- 
ta, vaateta ja ruoki kansalliskaartilaisiakln lak
kaavat ne näkemästä tähtäintä.

Niin kauan kuin työväenluokka luottaa poli
tiikkaan, katu taisteluihin ja mielen osoituskul- 
kueislin, on kapltallstlluokka turvattu poliisei
neen, armeijoineen ja kansalliskaarteineen. 
Mutta kun työväenluokka hylkää kaiken muun 
ja turvaa ainoastaan taloudelliseen voimaansa, 
joka sillä tuotannossa on, voi se tehdä voimat
tomiksi suurimmatkin asestetut joukot.

Silloin kun työväenluokka luokkana järjes
tyneenä lakkaa tuottamasta volttoilua varten 
ja alkaa tuottamaan yksinomaan ihmiskunnan 
tarpeiden tyydyttämiseksi, huomaavat aseiste
tut kapitalistiluokkaa turvaavat joukot voimat
tomuutensa. Sinä päivänä rientävät kaartit ja 
armeijat, entisten isäntiensä ohella, pyytämään 
saada tilaisuutta ottaa osaa tuottavaan työhön, 
että voisivat nauttia niistä hyvyyksistä, joita 
silloin yhteiskunta kaikille kunniallisille jäse
nilleen tarjoo.


