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Alkusana.
O vatko kaikki työm iehet jo m eidän päivinä täyttäneet
velvollisuutensa? Eivät ole. M istä sen huom aam m e? Siitä,
että he eivät ole liittyneet heidän luokkaetujaan valvovaan
puolueeseen, sosialidem okratiseen puolueeseen. Miksi he ei
vät ole siihen yhtyneet?

Siksi, että he eivät tu n n e itseään

eivätkä asem aansa eivätkä tiedä m istään parem m asta. H e tar
vitsevat peilin, joka heille osoittaa heidän kurjan asem ansa
ja sen vastakohdan, joka vallitsee heidän ja työnantajain etu
jen välillä. Tässä sellainen koe! N eljässä lyhyessä lu en n o ssa
koetetaan esittää ne perusteet, joilla sosialidem okratian p eri
aatteet lepäävät. E nsin luokkataistelu, jo n k a olem assaolo
edellyttää erikoisten luokkaetujen olem assaolon. T äm än jäl
keen näiden

luokkaetujen valvominen ja valvojat.

N äm ä

kaksi välittöm ästi yhteen kuuluvaa asiaa esitetään kahdessa
ensim äisessä luennossa. K ahdessa jälkim äisessä luennossa

kapitalisti
nen järjestelmä tarkoituksineen ja kehityksineen sekä val
litsevan kurjuuden syyt.

taas esitetään täm än taistelun varsinaiset tekijät,

T arkoituksella saada asiat selvem m iksi, on lu en n o t tehty
m ahdollisim m an lyhyeiksi ja lisäksi vielä jaettu eri väitteihin.
Levitköön ja levittäköön tietoa!
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Tieto on valtaa, innostus on voimaa!

K U U SI K Y S Y M Y S T Ä T Y Ö M IE H E LLE !
Työmies!
sinulle edullista tulla ryövätyksi?

1.

O nko

2.
3.

P idätkö siitä?
V ahingoittaako

sinua, että saat täyden arvon siitä,

m itä tu otat?
4. O n k o oikein, että luokka, joka ei tee mitään
hyödyllistä työtä, elää ylellisyydessä?
5. O n k o oikein, että luokka, joka tuottaa kaiken,
elää köyhyydessä?
6. O n k o oikein, että laiskat ovat rikkaita ja ah
kerat köyhiä?
Jos et voi m yöntävästi vastata näihin kysym yksiin tai
jos epäilet niiden totuudenm ukaisuutta, niin jatka täm än kir
jasen lukemista!

Työmieheltä varastetaan joka päivä!
Työmies, joka ilman vastustusta sallii itseltään
ryöstettävän työnsä tulokset, on pöllö!

Ensim äinen luento.
L u okkataistelu .

Koko ihmiskunnan tähänastinen historia on luokka
taistelujen historiaa.
T äm än kom m unistisen m anifestin ensim äisen tun n etu n
väitteen voisim m e toisin sanoin vähän laajem m in lausua seuraavaan tapaan: Siitä asti kuin sivistyskansojen historiaa on
kirjotettu, on kaikkien kansojen ja yhteiskuntien historia o l
lut luokkataistelujen historiaa.
K un p u h u t jollekin sosialismista, saat usein kuulla vas
tauksen: Tällaista on m aailm an m eno aina ollut ja tulee aina
olem aankin. E rehdys! T äm ä järjestelm ä on vasta m uutam ia
vuosisatoja vanha, eikä se kaikissa m aailm an osissa ole vielä
kään vallitsevana.

K apitalistinen järjestelm ä ei ole aina ollut

olem assa, m utta yksi seikka on, joka on aina ollu t olem assa:

luokkataistelu! Sitä m ukaa kuin kansat raakuudentilastaan
kehittyivät n, k. sivistyskansoiksi, alkoi niiden keskuudessa
m yöskin vallita taistelu eri luokkien välillä.
E nsin työntekijät olivat irtainta om aisuutta, orjia. H e
kuuluivat ruum iineen, sieluineen om istajilleen. V apaa ihm i
nen ja orja, patrisi ja plebeji, olivat vastakkain vanhan ajan
ja itäm aiden yhteiskunnissa.
Seuraava aste oli feodalism i, m aaorjuus. Silloin k u u 
lui työntekijä ruum iineen, sieluineen turpeeseen sidottuna
m aahan ja maa kuului aatelistolle.
K olm as ja tähän asti viim einen kehitysaste on kapita
lismi, jossa m e nykyaikana elämm e. Tässä järjestelm ässä
työntekijä työskentelee palkan e d e s tä ,ja työn välikappaleet
kuuluvat hänen herralleen, kapitalistille.

Kävisi tässä liian
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pitkäksi yksityiskohtia m yöten selittää, kuinka täm ä kehitys
on tapahtunut. Riittää jo kun tiedäm m e, että jokainen
muutos tapahtui eri luokkien välisen taistelun kautta.
— (Asiasta on paljo kirjotettu.

Työm ies, tutki luokkatais

telun historiaa!)
*

Nykyään käydään tätä luokkataistelua työnantajaluokan, kapitalistien ja työntekijäluokan, työmiesten
välillä.
On

vaikeata saada m uutam ia uskom aan tätä.

O tta

kaam m e sen vuoksi esimerkki.
O letko koskaan aam ulla herännyt makeasta unestasi
erään helvetillisen koneen herättäm änä, joka kone tunnetaan
tehtaan hälyytyspillin nim ellä? T äm ä pirullinen keksintö
huutaa: »N ouse ylös sinä orja! N ouse ylös ja m ene ty ö 
hön! Jos myöhästyt, saat hakea itsellesi toisen työnantajan
tai nääntyä nälkään.»

Etkö ym m ärrä jo tästä, että toinen

luokka pitää orjuudessa toista?
E ntä työnsulut ja lakot!

Mitä ne todistavat?

N e to 

on jatkuva taistelu käynnissä työmiesten ja kapi
talistien välillä. Sinä vastaat: »T otta kyllä, että osa ty ö n 

distavat:

antajista on sellaisia, m utta eivät kaikki.» Veliseni, sinun
pitäisi tulla tuntem aan »m ustakirja»-järjestelm ä. Se osottaisi sinulle, ovatko kaikki kapitalistit sam anlaisia, kun tulee
kysym ykseen taistelu työm iehiä vastaan.

Ei ole vielä tähän

asti ollut sellaista kapitalistia, joka olisi ottanut työh ö n sä
m iehen, joka on merkitty kapitalistien »m ustaan kirjaan».
Ajattelehan vain pohjolan tukkiyhtiöitten surullisen k u u lu i
saa »mustaa kirjaa»!
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Jos ei täm äkään vielä pysty päähäsi, niin voim m e esit
tää asiasta vielä y hden puolen.
*

Työväenluokan edut ja kapitalistiluokangedut ovat
yhteenso vittamattomasti vastakkaiset.\
Täm än ym m ärtää jokainen.
kein asia?
täytyy olla

H yvä toim eentulo.

M ikä on työm iehen tär
Saadakseen täm än, hänellä

hyvä palkka ja hän koettaa hankkia y<hä parem 

paa. T äm ä on lu onnollinen ja sangen yksinkertainen asia!
Tarkastakaam m e nyt asian toista puolta! Mikä on kapitalis
tin tärkein asia? M ahdollisim m an suuri liikevoitto. H än
tah too voittoja ja saadakseen m ahdollisim m an su u ria v o it
toja, ottaa hän palvelukseensa m iehiä niin halvalla kuin su in 
kin on m ahdollista.

O n k o sinulle joskus työnantajasi san o 

n u t: »K uulehan mies, m inä huom aan, että sinä et voi tulla
toim een tuolla 20 mk. viikkopalkalla. M inä ylennän sen
kolm eenkym m eneen.»

M inä uskon, että sellaista ei ole ta

pahtunut. T avallistahan on, että kun sinä vaadit 30 mk.
viikolta ja vakuutat ettet tule vähem m ällä toim een, niin
työnantajasi san o o : »H yvästi sitte! M inä saan kylliksi m ie
hiä 15 m arkan viikkopalkalla.» Väitätkö vielä, että sinun
etusi ja työnantajasi edut ovat sopusoinnussa. Jos niin teet,
olet pöllö ja petät itseäsi ja muita. M ene matkaasi!
Työm ies, m erkitse m uistiinpanoihisi: «Sinä tahdot
palkkaa mahdollisimman paljo ja työnantajasi tahtoisi
maksaa mahdollisimman vähän. Sinun etusi ja työn
antajasi edut ovat niin ollen auttamattomasti ristiriitai
set. Sinun ja työnantajasi välillä täytyy siis olla ole
massa jatkuva taistelu taloudellisista eduista.
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L o p p u tu lo s en sim äisestä luennosta.

On\ tullut selville, että koko sivistyskansojen his
torian kehitys on jatkuvaa luokkataistelua; että nykyään
tätä taistelua käydään kapitalistien ja työntekijäin vä
lillä; että näiden kahden luokan edut ovat mitä jyrkimmässä ristiriidassa keskenään.

Toinen luento.
L u o k k a etu jen valvom inen.

Kaikki valtiolliset puolueet ovat luokkaetujen val
vojia ja edustajia.
T äm ä asia on itse asiassa sangen selvä ja yksinkertai
nen, m utta m uutam ille on se hyvin vaikeata käsittää. T äl
laisessa lyhyessä ääriviivais-esityksessä on m ahdoton esittää
asian yksityiskohtia ja runsaasti valaisevia todistuksia asiasta.
Viittaan sen tähden vaan m uutam iin seikkoihin. (— T y ö 
mies, koeta hankkia itsellesi selvyys eri valtiollisten p u o lu eit
ten ohjelm ista ja harrastuksista, niin saat huom ata, että ne
kaikki ajavat vain om an luokkansa etuja! — ) Kaikissa val
tioissa on ainakin kaksi »suurta» puoluetta, nim ittäin pienkapitalistien ja suurkapitalistien puolue. K um pikin p u o lu s
taa om an luokkansa taloudellisia etuja. — H yvä keino osottaa luokkaetuja löytyvän jossakin puolueessa on se, että ote
taan h u o m io o n ja tarkastetaan niiden suhdetta veroitus- ja
teollisuuslakien laadintakysym ykseen.
O ttakaam m e esimerkki A m erikan Yhdysvalloista.

Kat

sokaam m e sikäläistä »tulo-veroitusta». D em okratinen p u o lu e
(pikkukapitalistit) puolustaa, m utta republikaaninen p u o lu e
(suurkapitalistit) vastustaa sitä. M iksi? Siksi, että »tulo-
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veroitus»-ehdotuksessa m äärätään veroja vasta 5 0 0 0 dolla
ria suurem m ista tuloista. Siksi sitä puolustavat dem okratit.
D em okratipuolueen jäsenet siten suureksi osaksi v ap au tu i
sivat veroista. Sam asta syystä tätä lakia republikanit vas
tustavat, koska heille silloin tulisi suurem pi verokuorm a.
Sam oin on trusti kysym yksen laita. D em okratinen p u o lu e
vaatii trutseja hävitettäväksi. M iksi? Siksi, että n e ovat
haittana dem okratipuolueen m iehille, pikkukapitalisteille y h 
tenäisyytensä kautta. R epublikanit taas puolustavat trusteja,
koska niitten avulla voidaan enentää tuotantoa vähentäm ällä
työn hintaa ja siten lisätä suurten pääom ien tuottavaisuutta.

että kaikki
valtiolliset puolueet ovat luokkaetujen valvojia.

N äm ä esim erkit ovat jo riittäviä todistuksia siitä,

*

Nykyisessä yhteiskunnassa löytyvä ja vallitseva
kurjuus, köyhyys ja paheet ovat kapitalistisen järjestel
män tuloksia.
Maan päällä löytyy paikkoja —

esim. A m erika —

joissa voitaisiin valm istaa vaatteita ja ruokaa kylliksi koko
m aailm alle. Hiiltä ja rautaa riittäisi vaikka tuhannelle su k u 
polvelle. Maata olisi riittäm ään asti, vaikka annettaisiin farm i
kullekin. K oneita olisi riittäm ään asti ja työntekijöitä siksi
paljo, että kaikki tulisi helposti tehdyksi. K uitenkin m aail
m assa tuhansia kuolee nälkään, tuhansia paleltuu kuoliaaksi
ja tu han n et ovat pakotetut varastam aan, m urhaam aan ja teke
m ään itsem urhan köyhyytensä takia. Yleinen köyhyys sy n 
nyttää juo p p o u tta ja tauteja ja rikokset lisääntyvät. M istä
ja miksi tällainen hirvittävä kurjuus, kun kuitenkin kaikki
voisivat elää onnellisina? Jotakin täytyy olla väärin! M itä?
Mikä on väärin?
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On väärin, että kaikki maat, kaivannot, tehtaat,
yleensä kaikki tuotannon välikappaleet omistaa yksi
luokka miehiä. Sen tähden on toinen luokka pakotettu
antam aan neljä viidettä osaa siitä, m itä se tuottaa tuolle om is
tavalle luokalle saaden itse tuskin kunnollista toim een tu lo a
palkakseen.
K aunis järjestelm ä! T odellakin m ainio! Työm ies, sinä
näet itse edessäsi ja tun n et nahassasi, m ihin tuo järjes
telm ä johtaa!
*

Jokainen poliittinen, valtiollinen puolue, joka ei
työskentele nykyisen järjestelmän hävittämiseksi, tukee
kaikkia niitä paheita, jotka tämä järjestelmä synnyttää.
Edellisessä väitteessä tulim m e siihen, että kapitalistinen
järjestelm ä synnyttää kurjuutta. Se on siis väärä. Jo s järjästelm ä on väärä, täytyy se m uuttaa, kum ota. Jos työm ies
on nälkäinen, tulee hänen hankkia itselleen ruokaa; jos hän
o n viluinen, hankkikoon läm m intä. T yöm ies, sinä tiedät,
m ikä on kurjuutesi syy. P oista tu o syy! T äm ähän on
yksinkertainen asia, jonka jokainen ym m ärtää. T eille san o 
taan, että on asioita, joita ei voi auttaa.

N iin ei ole asian 

laita. M utta on asioita, joita ei tahdota auttaa. Miksi ei
ta h d o ta? Siksi, että niiden poistam inen vaatisi koko kapi
talistisen järjestelm än kum oom ista ja koko kapitalistiluokan
häviäm istä.

Tätä eivät tahdo porvarit, kapitalistit.

O n ai

noastaan yksi puolue, joka vaatii järjestelm än m uutosta. Se
p u o lu e on

sosialidemokratinen puolue. Kaikki m u u t p u o 

lueet, millä nim ellä ne esiintynevätkin, ovat kapitalistipuolueita. Jos ne eivät tah d o hävittää kapitalistista järjestel
m ää — ja sitä ne eivät tahdo — niin ne puolustavat sen
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järjestelm än
paheita.

yhteiskuntaan

tuottam aa

kurjuutta ja kaikkia

T yöm ies, jos kapitalism i näännyttää sinut ja perheesi
ja laahaa lapsesi tehtaaseen tuottam aan liikevoittoa, niin on

sinun velvollisuutesi teh d ä loppu tuollaisesta asian tilasta,
velvollisuutesi on poistaa koko tu o kapitalistinen nylkem isjärjestelm ä.
*

Kapitalistinen järjestelmä tuottaa etuja vain kapi
talisteille. Työväenluokan täytyy kantaa kaikki sen syn
nyttämien paheiden kauheat seuraukset. Sen tähden on
työväenluokan muutettava tämä järjestelmä sellaiseksi,
että hekin saavat nauttia sen etuja.
Y lläoleva väite on sangen selvä ja helopsti käsitettävä.
Se tarkoittaa, että työm iehen itse tulee pitää silmällä omia

etujaan. H e ovat enem m istönä ja voivat saada kaikki, m itä
tahtovat, jos he vain tietävät, m iten sen tulee tapahtua. O n
ainoastaan yksi keino täm än toteuttam iseksi. Se o n : liittyä
siihen puolueeseen, joka luokkataistelun pohjalla o n otta
n u t tehtäväkseen köyhälistön etujen valvom isen. T äm ä p u o 
lu e on sosialidemokratinen puolue. Kaikki m u u t p u o 
lueet ovat kapitalistisia. N e ajavat pääom an om istajien etuja.
Työm ies, joka et kuulu sosialidem okratiseen puolueeseen!
O letko sinä kapitalisti ja onko sinulla hyötyä kapitalistisen
järjestelm än tukem isesta?

Sinä et ole kapitalisti eikä sin u lle

ole siitä järjestelm ästä hyötyä.

Sinä olet narri, joka an n at

vetää itseäsi nenästä. Sinä olet pöllöpää, joka ru o k it lais
kuria ja kärsit itse. Sinä olet veljesi m urhaaja, sillä sinä
teet kapitalistin voim akkaaksi tappam aan tuon toverisi, jo k a
ei ole yhtä tyhm ä kuin sinä.
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L o p p u tu lo s toisesta luenn osta.

On käynyt selville, että kaikki valtiolliset puolueet
ovat luokkaetujen valvojia; että jokainen puolue, joka
harrastaa nykyisen kapitalistisen järjestelmän pysyttä
mistä entisellään, on kapitalistinen puolue; että työn
tekijän velvollisuus on yhtyä siihen puolueeseen, joka
valvoo työtätekevän köyhälistöluokan etuja.

K olm as luento.
K a p ita listisen jä rje s te lm ä n ta rk o itu s ja
k eh itys.

Kapitalistisen järjestelmän vallitessa on tuotanto
olemassa voittoa varten, eikä käyttöä varten.
T äm än m yöntää todeksi jokainen, jonka järki ei ole
täydellisesti pilalla. Etkö m yö n n ä? No, ym m ärrätkö, miksi
sinulle m yydään väärennettyä ja kelvotonta ruokatavaraa?
Siksikö, että sinun ravintosi tulisi olem aan voim akkaam paa?
H ö lm ö ! Tietysti siksi, että ruokakauppias siten saa su u 
rem m an voiton. Käsitätkö, miksi sinulle tehdään puku h u o 
nosta ja heikosta kankaasta, vaikka tilaat sen tehtäväksi kes
tävästä kankaasta?

Tietysti siksi, että räätälisi ja vaatetus-

voiton. H uom aatko nyt,
tuotanto on vain kapitalistin voittoa silmällä pitäen
järjestetty. T uotettujen tavarain käyttökelpoisuus on vasta
toisarvoinen asia. Eikö niin?
kauppiaasi siten saa suurem m an

että

*

Voitto on tuotantokustannusten ja myyntihinnan
eroitus.
-.nan ¡örjasto
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Etkö voi ym m ärtää tätä? N o katsohan peiliisi! Sinä
yksin tai yhdessä toisten kanssa valm istat tavaroita. T e saatte
työstänne palkan, joka ei ole teidän ty ö n n e täysi arvo, vaan
ainoastaan osa siitä. O n k o koko jäännös nyt sitte v oittoa?
Ei. Aineet, koneiden vuokra, ilm oituskustannukset, myyjän
palkka y. m. tulevat vielä lisäksi. M utta tavaran hinta n o s
tetaan siksi korkeaksi, että vielä jää ylijäämä, jää liikevoitto.
H uom aatteko, että te jäätte melkein osattom aksi tuossa jaossa.
H enkilöt, jotka saavat suurem m an osan tavaran arvosta, eivät
ole tehneet läheskään vastaavaa m äärää hyödyllistä työtä. T y ö tä
tekevä luokka saa ainoastaan vähäisen osan tuottam ansa tava
rain arvosta. Jäännös jo u tu u kapitalisteille.
*

Voittoa ei muodosta ennen käin tavara on myyty.
Koska työntekijät saavat vaan pienen osan työnsä to
dellisesta arvosta, eivät he voi ostaa läheskään kaikkia
tuotteitaan. Niin muodostuu liikatuotanto, joka aikaan
saa liikkeen seisahduksen, n. s. liikepulat.
Ylläoleva on tärkeää! Lue se toistam iseen! Lue vielä
kerran ja ajattele! Katso peiliisi! Sinä olet tuo ttan u t ty ö n 
antajallesi tavaraa, m utta siitä ei ole hänelle hyötyä ennen
kuin hän on saanut sen myydyksi. V oitto syntyy vasta side,
kun tavara on myyty.

Kun sinä valm istit näitä tuotteita, ei

työnantaja ollut suurestikaan huolissaan siitä, saatko sinä siitä
osasi. H än ei huolehtinut sin u n eduistasi. M utta hän oli
kyllä huolissaan siitä, saako hän n u o tuotteet kaupaksi. N o
niin. O taksu nyt, että sinä valm istat tavaroita sadan m ar
kan edestä ja palkaksesi saat osan, sanokaam m e vaikka kym 
m enen markkaa. H uom aatko nyt, että sinun täytyy valm is
taa kym m enen tuollaista tavaraerää ennen kuin voit ostaa

13
yhden.

K uka ostaa ne yhdeksän.

Siinä on pulm a!

On

syntynyt liikatuotanto. Joka tapauksessa täytyy kapitalistin
saada tuotteet m yydyksi, m uuten hän ei voi teettää enää
uutta.

Syntyy liikkeen seisahdus.

Tällaiset liikeseisahduk-

set ovat jo tulleet aivan säännöllisiksi. M äärätyn ajan pe
rästä ne aina uudistuvat. K auppam arkkinat ovat täynnä. —
Työm ies, olet tuottanut tavaraa liiaksi ja nyt saat nääntyä
sen vuoksi kurjuuteen, kärsiä nälkää ja paleltua pakkasessa.
Kestää tavallisesti vuosia, ennen kuin tällainen liikepula on ohi.
*

Kaikkialla tulee tämä järjestelmä ennemmin tahi
myöhemmin vallitsevaksi. Kapitalistien täytyy sen takia
hankkia tavaroilleen uusia myyntipaikkoja ulkomailta.
Täten syntyvät sodat kansakuntien kesken.
Selvä asia. P ikainen silm äys valtojen siirtom aapoli
tiikkaan selvittää sinulle, että kaikilla kapitalistisilla valtioilla
on sam at pyrkim ykset.

Kaikki etsivät uusia kauppapaikkoja.
*

Kun ulkomaisetkin kauppamarkkinat täyttyvät, saa
ylituotanto aikaan liikkeen seisahduksen koko kapitalisti
sessa maailmassa. Kapitalismi häviää.
M inä
päätöksiäni.

oletan,

että

olet

tarkkaan

seu ran n u t

jo h to 

Ensiksi todistin, että kapitalistit harjoittavat liikettä om an
v o ito n vuoksi, eikä sinun eduksesi, kuten luulet.
Toiseksi todistin, että sinä saat ainoastaan pienen osan
valm istam iesi tavarain todellisesta arvosta.
K olm anneksi osotin, että ne tavarat, joita ei kapitalisti
voi m yydä kotim aassaan, täytyy hänen m yydä ulkom ailla.
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N eljänneksi näytin, että kaikki maat ennem m in tahi
m y öhem m in joutuvat sam aan pulaan. A jattelehan nyt tark
kaan, m ikä seuraus on ulkom aisten tavaram arkkinoiden täyt
tym isellä. K äym m e suoraan asiaan. Jokainen kapitalistinen
valtio o n nyt jo hyvin huolissaan tästä asiasta. Kaikki val
lat ovat valm iit teurastam aan m iljoonia ja taas m iljoonia
ihm israukkoja saadakseen itselleen uusia kauppapaikkoja, uusia
siirtom aita. V altojen kilpajuoksu uusien m aiden valloitta
misessa on selvin todistus siitä, että ratkaiseva hetki on tu 
lossa. Kukaan ei voi määritellä, m illoin se tulee, mutta,
että se on lähellä, sitä ei voi m yöskään kukaan kieltää. Kun
ulkom aan kauppam arkkinat täyttyvät tavaroilla, niin liike tau
koaa ja kapitalismi tulee häviäm ään. Ei mikään voi sitä estää.
T yöm ies, mikä voi olla sinulle apukeinona täm än yhteiskun
nallisen kum ouksen tapahtuessa? Yksin sosialidemokratia
voi sen tehdä! Se voi estää sinua, joka synnytät kaikki rik
kaudet, nääntym ästä nälkään.

Tee valintasi!

K apitalistinen

järjestelm ä ja nälkäkuolem a taikka sosialidem okratia ja var
m u us parem m asta tulevaisuudesta.

Valitse!

L o p p u tu los kolm an n esta luenn osta.

On käynyt selville, että kapitalistinen järjestelmä
välttämättömyyden pakosta kukistuu; että sosialidemo
kratia on ainoa apukeino köyhälistön pystyssä pysy
miseksi; että sosialidemokratia yksin voi antaa köyhä
listölle varmuuden paremmasta yhteiskuntajärjestelmästä
tulevaisuudessa.
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N eljäs luento.
V allitsevan k u rju u d en p eru ssyyt.

Tuotantotavoissa on tapahtunut täydellinen mul
listus parannettujen koneiden ja muuttuneen työvoimien
jakamistavan vaikutuksesta.
N oin puoli vuosisataa takaperin oli aika, jolloin koneet
olivat vähälukuisia, yksinkertaisia ja epäkäytännöllisiä ja teh 
taat pieniä. Satoja pikkutyöpajoja kaikilla teollisuuden ja
tu o tan n o n aloilla oli toim innassa ja käsityö oli johtavassa
asem assa sen sijaan, että se nyt on poikkeusasem assa ja val
litsee vähem m än kehittyneissä maissa.

Siihen aikaan sai työ

m ies paljo suurem m an osan työnsä tuloksista, m utta ei tu o t
tan u t läheskään niin paljo. Sam aan aikaan sai uusien ko
neiden keksim inen lisää vauhtia. S uuria tehtaita rakennettiin
ja työt jaettiin käytännöllisem m in, kunnes tultiin nykyiseen
järjestelm ään, jolloin työm iehelle annetaan vaan yksinkertai
nen työ, jon k a hän saa aina tehtäväkseen, auttaen konetta
siinä, m issä sitä ei vielä ole m ahdollinen käyttää. T äm ä ty ö 
voim an jakam inen tekee työm iehelle m ahdolliseksi parannet
tujen koneiden ja suurten tehdasrenkaitten avulla tuottaa
m onin verroin enem m än kuin noin puoli vuosisataa sitte.
*

Paitsi yllämainittuja keksintöjä on tähän tuotanto
tavan muutokseen vaikuttanut myöskin tuotanto menet
telyn siirtäminen yksilölliseltä pohjalta yhteiselle eli ko
operativ iselle pohjalle.
Kuten yllä sanottiin, on tapahtunut täydellinen k um ous
tu o tan n o n m enettelytavoissa viim eisen puolen vuosisadan ai
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kana.

V iisikym m entä vuotta sitte melkein kaikki työ tehtiin

käsin. N ykyään tuotetaan su u rin osa tavaroista koneiden
avulla. Nykyajan ääretön tuotteliaisuus ei olisi m itenkään
v o in u t olla m ahdollinen vanhan käsityöjärjestelm än eli yksilöjärjestelm än avulla. T äm ä on tullut m ahdolliseksi vasta työ
voim ien jakam isen kautta. K un nykyään tarvitaan 60 m iestä
kenkätehtaassa valm istam aan yhtä kenkäparia, jonka ennen
valmisti yksi mies, niin näm ä kuusikym m entä m iestä tu o t
tavat m onta vertaa enem m än kenkiä kuin vastaava m äärä
m iehiä olisi voinut valm istaa käsityö- eli yksilöjärjestelm än
vallitessa. Nykyaikana tehdään kaikki ko-operativisesti. S u u 
ret ostokaupat ovat ko-operativisiä laitoksia, suunnattom an
su u ret tehtaat ovat ko-operativisiä. T odellisuudessa kaikki
tu o tan to on ko-operativistä nykyaikana.
*

Tämän ko-operativisen toiminnan kautta on kapitalistiluokalle tullut, mahdolliseksi yhä suurempi nylke
minen, samalla, kun työtätekevä luokka vaan osaksi
on hyötynyt tästä toiminnasta.
Ajatelkaa sitä edistystä, joka on tap ah tu n u t viim eisen
p u o len vuosisadan ajalla. N yt ovat olem assa sähkövalot,
sähkökeittolaitokset, telefonit ja terveysopillisten sääntöjen
m ukaiset vesi- ja läm pöjohdot.

Ylhäisten rakennukset ovat

sellaisia, jollaisista ei ennen osattu uneksiakaan.

Vaatteet

ylhäisillä h ienointa tuotetta ja kaikki h u onekalut parem m in
tehtyjä kuin m illoinkaan ennen. Todellakin on nykyään
m ahdollista ihm isten elää puutteettom assa loistossa ja k o 
m eudessa, m ukavuudessa ja ylellisyydessä. T yöm ies, kuka
tuottaa tu o n loiston ja kom euden? Sinä ja työtoverisi.
M itä sinä saat? Köyhyyttä, joka pakoittaa sinun asum aan
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kurjissa kom eroissa, m issä tuskin koirakaan viihtyisi, ilm an
terveysopillisesti järjestettyjä vesi- ja ilm ajohtoja. Sinä olet
vailla kaikkia m ukavuuksia.

Vailla sähkövaloa ja telefonia.

Vaatteesi ovat huonot, huonekalusi kurjat ja ruokasi siihen
määrään väärennettyä ja kelvotonta, että ihmettelet, kun saat
oikeata ruokaa. Kuka käyttää sitte n u o kaikki sin u n val
mistam asi hyvyydet? Kuka nauttii m ukavuudesta? Kapitalistiluokka, joka om istaa tu o tan n o n välineet. Luokka, joka
m äärää sin u n valmistamiesi tavaroiden käytön om aksi h y ö 
dykseen. H e nauttivat m ukavuudesta ja ylellisyydestä. Sinä
kärsit nälkää ja vilua, puutetta ja kurjuutta!
*

On siis selvää, että tuotantovälineiden yksityisomistusoikeus ja tuotteiden nykyinen jakamistapa ovat
ne syyt, jotka estävät työntekijän saamasta täyttä arvoa
tuotannon tuloksista.
N yt kai on sinulle jo selvillä, että se luokka, jo h o n
sinä kuulut, työväenluokka, joka tuottaa kaikki rikkaudet,
elää köyhyydessä ja tu o toinen luokka, kapitalistiluokka, joka
ei tee m itään hyödyllistä työtä, elää ylellisyydessä. Miksi se
voi elää ylellisyydessä? Siksi, että sen hallussa ovat kaikki
pääom at, tehtaat, sahat, myllyt, m aatilat j. n. e. yleensä kaikki

tuotannon välikappaleet. N iiden avulla hän teettää sinulla
työtä ja pitää itse suurim m an osan sin u n työsi tuloksista ja
antaa sinulle niistä ainoastaan m uutam an vaivasen m urun.

tuotannon välineet ovat
työnantajasi yksityisomaisuutena ja hän väärin jakaa
sinun työsi tuloksia. T yöm ies, elä luule, että työnantajasi
Syy sin un köyhyyteesi on siis, että

antaisi sinulle noita m urujakaan, jollei hän tietäisi sinun
m uussa tapauksessa tulevan kykenem ättöm äksi häntä ylelli
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syydessä

elättäm ään.

Työm ies, tiedätkö, mitä työnantajasi

sydäm ensä pohjasta haluaa? H än haluaa kiduttaa sinua!
H än ei tah d o suorastaan heti tappaa sinua nälkään, koska
sillo in ei olisi ketään, joka elättäisi häntä.

H än ei m yös

kään tahdo laskea sin u a yltäkylläisyyden m akuun, sillä hän
pelkää, että sinä huo m aat kurjan asemasi ja lakkaat elättä
m ästä häntä.

H än tahtoo sin u a kiduttaa ja sinä an n at itseäsi

kiduttaa ja elätät kiduttajaasi! M inkälainen pölkkypää sinä
oletkaan! A jattele nyt miestä, joka koko eläm änsä ijän tekee
ty ö tä toiselle ja ottaa itselleen työnsä tuloksista vain sen ver
ran, että vaivoin tulee toim een. H än on narri! K uinka
hassunkuriselta tu o tuntuukaan, kun ajattelet sitä oikeassa
valossaan.

L o p p u tu los n eljän n estä luennosta.

On käynyt selville, että tuotantotavoissa on tapah
tunut keksintöjen avulla mullistus, joka suuresti on
lisännyt yksityisen työntekijän tuotantokykyä; että tähän
on paitsi keksintöjä koneteollisuuden alalla, vaikuttanut
myöskin ko-operativinen menettelytapa; että ainoa syy
työtätekevän luokan kurjuuteen on tuotannon välikappa
leiden yksityisomistusolkeus ja tuotannon tuloksien väärä
jakamistapa.

Yleiskatsaus.
Työm ies, m itä o le t o p p in u t tä stä kirja sesta.

Ensimäsessä luennossa opetetaan sinulle:
Koko ihmiskunnan tähänastinen historia on luokka
taistelujen historiaa.
*
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Nykyään käydään tätä luokkataistelua työnantajaluokan, kapitalistien ja työntekijäluokan, työmiesten
välillä.
*

Työväenluokan edut ja kapitalistiluokan edut ovat
yhteensovittamattomasti vastakkaiset.
Ensimäinen luento siis osottaa, että sosialidemokratinen liike on luonteeltaan kehityksellinen ja perus
tuu historiallisesti tärkeään periaatteeseen — luokka
taisteluun. Sosialidem okratinen liike ei ole utopistista haa
veilua eikä m ielikuvituksen hiom aa teoriaa.

Se on todelli

suutta, ankaraa todellisuutta.

Toisessa luennossa opetetaan sinulle:
Kaikki valtiolliset puolueet ovat luokkaetujen val
vojia ja edustajia.
*

Nykyisessä yhteiskunnassa löytyvä ja vallitseva
kurjuus, köyhyys ja paheet ovat kapitalistisen järjestel
män tuloksia.
*

Jokainen poliittinen, valtiollinen puolue, joka ei
työskentele nykyisen järjestelmän hävittämiseksi, tukee
kaikkia niitä paheita, jotka tämä järjestelmä synnyttää.
*

Kapitalistinen järjestelmä tuottaa etuja vain kapi
talisteille. Työväenluokan täytyy kantaa kaikki sen syn
nyttämien paheiden kauheat seuraukset. Sen tähden on
työväenluokan muutettava tämä järjestelmä sellaiseksi,
että hekin saavat nauttia sen etuja.
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Toinen luento siis osottaa, että työmiesten on vält
tämätöntä irtaantua vanhoista kapitalistisista puolueista
ja liittyä heidän luokkaetujaan valvovaan sosialidemokratiseen työväen puolueeseen. T äm ä p u o lu e nim ittäin on
ainoa puolue, joka vaatii tu o n kurjan järjestelm än hävittä
m istä, jonka alaisena m e nykyään eläm m e ja joka saattaa
m aailm aan niin paljon puutetta, köyhyyttä, paheita ja sydäntäsärkevää kurjuutta, joka pitää työtätekevää luokkaa, elättäjiään
orjan halveksitussa asemassa, yhteiskunnallisessa ja valtiolli
sessa holhuunalaisuudessa.

Kolmannessa luennossa opetetaan sinulle:
Kapitalistisen järjestelmän vallitessa on tuotanto
olemassa voittoa varten eikä käyttöä varten.
*

Voitto on tuotantokustannusten ja myyntihinnan
eroitus.
Voittoa ei muodostu ennen kuin tavara on myyty.
Koska työntekijät saavat vaan pienen osan työnsä todel
lisesta arvosta, eivät he voi ostaa läheskään kaikkia
tuotteitaan. Niin muodostuu liikatuotanto, joka aikaan
saa liikkeen seisahduksen, n. s. liikepulat.
*
Kaikkialla tulee tämä järjestelmä ennemmin tahi
myöhemmin vallitsevaksi. Kapitalistien täytyy sen takia
hankkia tavaroilleen uusia myyntipaikkoja ulkomailta.
Täten syntyvät sodat kansakuntien kesken.
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Kun uiko/naisetkin kauppamarkkinat täyttyvät, saa
ylituotanto aikaan liikkeen seisahduksen koko kapitalisti
sessa maailmassa. Kapitalismi häviää.
Kolmas luento siis osottaa, että on mahdotonta
nykyisen järjestelmän enää kestää pitkiä aikoja ja että
sen ennemmin tahi myöhemmin täytyy kukistua. Sen
häviö on varma.

O n olem assa hyvin suuri m ahdollisuus,

että silloin syntyy keskinäisiä kapinoita, verilöylyjä ja sisällisiä sotia. Tällaisia meteleitä on kapitalistien silloin help p o
synnyttää työväestön eri ryhm ienkin keskuudessa, jos työ
väestö on valistum atonta ja tietäm ätöntä. Jos kansa on valis
tu n u tta ja opetettu ym m ärtäm ään sosialism in periaatteet ja
tarkoitusperät ja toim intam uodot, niin uhkaavaa epäjärjes
tystä voidaan paljo vastustaa ja m ahdollisesti epäjärjestykset
kokonaan väittääkin. M utta, jos tietäm ättöm yyttä y hä jat
kuu, on vaikea sanoa, kuinka käy.

Neljännessä luennossa opetetaan sinulle:
Tuotantotavoissa on tapahtunut täydellinen mul
listus parannettujen koneiden ja muuttuneen työvoimien
jakamistavan vaikutuksesta.
*

Paitsi yllämainittuja keksintöjä, on tähän tuotanto
tavan muutokseen vaikuttanut myöskin tuotantomenette
lyn siirtäminen yksilölliseltä pohjalta yhteiselle, eli kooperativiselle pohjalle.
*

Tämän ko-operativisen toiminnan kautta on kapitalistiluokalle tullut mahdolliseksi yhä suurempi nylke
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minen samalla kun työtätekevä luokka vaan osaksi on
hyötynyt tästä toiminnasta.
*

On siis selvää,\ että tuotantovälineiden yksityisomistusoikeus ja tuotteiden nykyinen jakotapa ovat ne
syyt, jotka estävät työntekijän saamasta täyttä arvoa
tuotannon tuloksista.
Neljäs luento siis osottaa, että alkusyy nykyisen
järjestelmän synnyttämiin epäkohtiin on yksityinen omis
tusoikeus tuotannon välikappaleihin. A inoa keino päästä
vapaaksi seurauksista on poistaa syyt.
Sen tähden, työmies, liity omaan puolueeseesi,
sosialidemokratiseen puolueeseen!! Sosialidem okratinen
p u o lu e on työm iespuolue.

Sosialidem okratinen p u o lu e o n

järjestetty tarkasti luokkarajojen perustalle.
Sosialidem okratinen p u o lu e vaatii hävitettäväksi koko
nykyisen järjestelm än ennen kuin se ennättää tuottaa o n n et
tom uuksia kansalle. Sosialidem okratinen p u o lu e valm istaa
uutta sosialistista valtiota seuraavien kahden ainoan ja m ah
dollisen menettelytavan avulla:

Anastamalla vallan hallituksen yli ja käyttämällä
tätä valtaa työtätekevän luokan eduksi.
Poistamalla tuotantovälineiden yksityisomistusoikeuden ja julistamalla tuotantovälineet yhteiskunnan
omiksi, sekä harjoittamalla kaikkea tuotantoa yhteisesti
ja luovuttamalla itsekullekin täyden osan yhteisen tuo
tannon arvosta.
Ylläolevat asiat olet o p p in u t neljästä edellisestä luen
nosta. P aljo enem m än selityksiä ja todistuksia olisi v oinut
kustakin antaa, m utta kirjottajan tarkotus olikin tehdä luen
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n o t lyhyeiksi ja selviksi. Jos jossakin täm än kirjasen joh d o sta
herää halu saada tietää jostakin asiasta enem m än, on kirjal
lisuutta olem assa m eillä jo, josta voi am m entaa tietoja. (T yö
mies, hanki tietoja itsellesi!)
Työmies! N yt olet tutkinut kysym ystä sosialidem o
kratiasta eri puolilta! Mitä arvelet siitä? Kiellätkö vielä sen
todenperäisyyden ja sen oikeudenm ukaisuuden, sen p eru s
teet?

Vastaa itsellesi!

Työmies!
Lue vielä kerran huolellisesti läpi täm ä vihko!

Tutki

tarkkaan kaikki kohdat ja yhdistä ne yhtenäiseksi kokonai
suudeksi! Tarkasta itseäsi tässä peilissä ja m inä uskon, että
sinä huom aat, että sosialidem okratia ei ainoastaan ole m ah
dollinen, vaan m yöskin sen, että sitä on m ahd o to n välttää.
Sinä huom aat, että ei ole ainoastaan oikeutesi toim ia sosialidem okratisessa puolueessa ja äänestää sen hyväksi, vaan että
se on m yöskin velvollisuutesi. Se on sinun velvollisuutesi
vaim oasi, lapsiasi, työtovereitasi ja itseäsi kohtaan. Eikä vel
vollisuutesi ole ainoastaan itse toim ia sosialidem okratisen
p uolu een hyväksi, vaan m yöskin koettaa saada m uita teke
m ään niin.
nen

Sillä jos yhteiskunnallinen kum ous tulee en 

kuin kansa ym m ärtää sosialism in ainoaksi p aran n u s

keinoksi, niin työttöm ien suuri armeija, n uo nälkään nään
tyvät työm iehet, ovat valm iita tietäm ättään heittäytym ään a n a r
kian helm aan ja tekem ään paljo vahinkoa ja verisiä tekoja.
Työm ies, sinä voit auttaa sosialidem okrateja ratkaisem aan
asian

rauhallisesti!

Paras keino sosialism in voittoon viemiseksi on tu h an 
sien työntekijäin yhteen liittym inen! Liity siis, työm ies, sosialidem okratiseen puolueeseen!
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A lotim m e

»K om m unistisen

manifestin»

ensim äisellä

väitteellä: »Kaikkien kansojen tähänastinen historia on lu o k 
kataistelujen historiaa». L opettakaam m e m yöskin sam an
julistuksen lo p p u huudahduksella: »Kaikkien maitten k öyhä
listö yhtykää»!

Hinta 20 penniä.

