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Imperialistien välinen selviytymiskamppailu uhkaa työväestöä

KAPITALISMI SYÖKSEMÄSSÄ MAAILMAA
JÄLLEEN SOTAAN
Marxilaisen Työväenliiton 16.-18. maaliskuuta pidetyn tapaamisen kannanotto
Yhteiskunnallinen vaihe, jota elämme,
on imperialismi. Kyseessä on kapitalismin korkein ja viimeisin vaihe, ja sen
sisälle mahtuu monta periodia.
Imperialismin ensimmäinen periodi,
jonka aikana saatettiin loppuun kolonialismi ja maailman jako suurvaltojen
kesken, ulottui 1800-luvun viimeisiltä
vuosikymmeniltä vuoden 1914 sodan
katastrofiin ja Lokakuun vallankumoukseen asti.
Imperialismin toinen periodi alkoi
toisen maailmansodan jälkeen kolonialismin rappeutumisen myötä ja se johti
valtavaan ekspansioon, joka perustui
dollarin vakaaseen käännettävyyteen.
15.8.1944 Bretton Woodsissa Yhdysvalloissa kokoontui maailman kapitalismin
kerma, joka amerikkalaisten johdolla
siirtyi kultakannasta dollarikantaan; dollari sidottiin kultaan. Tämän jälkeen
dollareilla jälleenrakennettiin Eurooppa.
Tästä seurasi pääoman ylikasautumisen
kriisi. Tunnusomaista tälle kaudelle on
keynesiläinen talouspolitiikka ja
inflatorinen raha, joka mahdollisti hyvinvointivaltion rakentamisen.
Imperialismin kolmas periodi, jonka
viime vaiheita olemme todistamassa,
seurasi toisen periodin päättäneitä vuosien 1968-75 räjähtäviä poliittisia tapahtumia. Kolmas periodi johdatti
liberalisoitumiseen ja finanssipääoman
kansainvälistymiseen. Kysymyksessä on
kahden viimeisen vuosikymmenen
globalisoituminen. Tämän kauden tunnus on antikeynesiläisyys ja

thatserilainen hyvinvointivaltion purkaminen.
Jokaisen periodin tultua tiensä päähän siirtyminen seuraavaan periodiin
on tapahtunut sotien, kriisien ja
romahdusten kautta. Entä nyt? Viimeinen periodi on päättymässä ja seuraavan alkua ei näy. Finanssipääoman kasautumisesta aiheutunut maailman tähän
mennessä suurin pörssikuplan
puhkeaminen tapahtui Japanissa 1980ja 90-lukujen taitteessa, jonka seurauksena Japani suistui lamaan, joka 1990luvun aikana ei suinkaan päättynyt, vaan
syveni entisestään. Japanin talouskriisi
levisi sen vaikutuspiirissä oleviin Aasian nuoriin ns. tiikerivaltioihin, joissa
useissa tapahtui talousromahdus vuonna 1997. Venäjän ja Etelä-Amerikan
seuranneiden talousvaikeuksien jälkeen
romahdusten kausi on siirtynyt lännen
metropoleihin.
Maailman suurimmaksi talousmahdiksi nousseen Yhdysvaltojen ennätysmäisen pitkä nousukausi on päättynyt, ja nyt on Yhdysvaltain talouskuplan
aika puhjeta. Globalisoituneessa maailmantaloudessa Yhdysvaltojen romahduksen vaikutukset eivät rajoitu vain
Yhdysvaltoihin, vaan talous romahduksen vaikutukset tulevat näkymään erittäin voimakkaina myös Euroopassa.
Suomikaan ei tule tältä välttymään.
Kurjistuminen saa taistelemaan
Kun kapitalistinen talouskupla puhke-

aa, kärsimään joutuu etenkin työväenluokka. Koska työväestö ei palkallaan
pysty ostamaan niitä kaikkia tavaroita,
jotka se tuottaa, yritysten varastoihin
kertyy ylimääräistä tavaraa, jonka vuoksi yritykset supistavat tuotantoaan. Irtisanomisiin turvautuminen heikentää entisestään työväestön mahdollisuuksia
kuluttaa kaikkea tuottamaansa, ja kierre on valmis. Syntyy massatyöttömyyttä.
Nousukauden aikana osa työväenluokasta pääsee tuotantoketjussa
etuoikeutettuun asemaan, ja heidän hyvinvointinsa kasvaa muuta työväestöä
nopeammin. Kun massatyöttömyyden
aika koittaa, työväenluokan enemmistön
asema kurjistuu, jonka seurauksena työväestö eriarvoistuu. Suomessa 1990-luvun alun lama aiheutti suurtyöttömyyttä,
koska Suomen teollisuutta alettiin ajaa
alas ja globaalien toimijoiden käsiin.
Lähes yksinomaan lainarahalla rahoitettu nousukausi 1990-luvun lopulla ei
poistanut suurtyöttömyyttä. Koska elämme uuden taloudellisen romahduksen
aattoa, työttömyys tulee entisestään lisääntymään, työväestö eriarvoistumaan
ja työväenluokan enemmistön tila Suomessa kurjistumaan. Ja mitä seurauksia
on sillä, että työväestön enemmistön tila
kurjistuu? Luonnollisesti työväestön
tyytymättömyys tilanteeseen kasvaa.
Kiinnostus erilaisiin suoran toiminnan
mahdollisuuksiin lisääntyy. Erityisenä
uhkana tämänlaisessa tilanteessa on
populistisen oikeiston ja äärioikeiston
mahdollisuudet saada työväestöltä kan-
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natusta. Osasyynä tähän on
luonnollisesti vasemmiston
ja työväenliikkeen nykyinen
alennustila.
Entiset
suomalaiset
työväenpuolueet, Vasemmistoliitto ja SDP, ovat
porvarillistuneet eivätkä enää
aja työväenluokan asiaa.
Vasemmistoliitto esimerkiksi tekee kaikkensa, että sitä ei
vahingossakaan sotkettaisi
enää kommunisteihin. Lisäksi nämä puolueet eivät näe
mitään ongelmaa siinä, että
ne ovat mukana hallituksissa,
jotka toteuttavat oikeistolaista talouspolitiikkaa.
Sen parempi tilanne ei ole
Suomen Kommunistisen
puolueen kohdalla, joka
on kuihtunut ja jonka keskeisin pyrkimys on päästä
Vasemmistoliiton asemaan;
SKP kritisoi sitä, että
Vasemmistoliitto on hallitusyhteistyössä Kokoomuksen
kanssa, mutta jos SKP:lle
vain tarjoutuisi mahdollisuus,
he eivät epäröisi itse lähteä
mukaan hallitukseen esimerkiksi Keskustan kanssa.
Vasemmiston yleismaailmallinen siirtyminen oikealle ja imperialistien kätyreiksi
tekee uhan äärioikeiston kannatuksen noususta vaarallisen suureksi; työväenluokkaista vaihtoehtoa
globaalia
kapitalismia
edistävälle politiikalle ei ole
suuressa mittakaavassa esiintynyt.
Aivan viime aikoina esiin-

tynyt uusi vastarinta
globaalille kapitalismille, esimerkiksi Seattlen, Prahan ja
Nizzan suur mielenosoitukset, eivät ole sattumanvaraisia tapahtumia, vaan niiden
esiintyminen vasta nyt ilmentää yhteiskunnan kehityksen
tilaa. Luonteeltaan ne ovat
spontaaneja reaktioita, joissa
protestoijille ei riitä kapitalismin vihaaminen, vaan he pyrkivät estämään sen toteuttamisen. Mutta koska nämä

protestit ovat spontaaneja reaktioita, ne eivät kykene tarjoamaan selkeää etenemissuuntaa. Näihin protesteihin
on osallistunut mitä erilaisimpia aatesuuntia, voimakkaimmin edustettuina ovat olleet
radikaalit opiskelijat.
Toistaiseksi työväenluokka ei ole suuressa määrin
osallistunut
näihin
protesteihin, eikä vähiten siksi, että useimmissa maissa virallisen ay-liikkeen johto on
sitoutunut ajamaan samaa po-

Korjaus Militantin edelliseen numeroon
Edellisessä Militantissa, 2.
maaliskuuta
2001,
julkaisimme artikkelin nimellä “SKP:n edustajakokousteesit”. Kyseessä oli erään
jäsenemme kirje SKP:lle,
jossa hän arvosteli puolueen
teesejä. Artikkelin oikea nimi
olisi pitänyt olla “SKP:n
edustajakokosteeseistä”, jotta olisi käynyt selväksi etteivät ne olleet suinkaan SKP:n
teesit, vaan niiden kritiikki.
2

Kirje lähetettiin myös
Suomen kommunistisen puolueen äänenkannattajan, Tiedonantajan julkaistavaksi,
mutta vieläkään sitä ei lehden
sivuilla ole näkynyt. Ilmeisesti puolue ei lopulta ollutkaan niin kiinnostunut keskustelemaan muiden vasemmistolaisten kanssa edustajakokouksensa teeseistä, mitä
se Tiedonantajan sivuilla aikaisemmin oli ilmaissut.

litiikkaa, kuin imperialististen maiden hallitukset.
Imperialistit varustautuvat
sotaan
Demokratian kulissit ovat
ohenemassa, mistä kielii se,
että kansalaisten kiinnostus
politiikkaan on kovassa laskussa; “demokratiaan” ei
enää uskota. Yhdysvaltain
porvariston turvautuminen
vaalivilppiin taannoisissa

presidentinvaaleissa ja se,
että hallitukset tekevät päätöksiä vastoin kansanäänestysten tuloksia, ovat
romahduttaneet kansalaisten
uskon demokraattisiin vaikutuskeinoihin. Toisaalta tämä
kielii myös muusta. Maailmanlaajuinen taloudellinen
romahdus johtaa imperialistien väliseen selviytymiskamppailuun. Sotilaallinen
varustelu lisääntyy ja äärioikeistoa käytetään tässä apuna, sillä äärioikeisto on tärkeässä asemassa työväestön
oman toiminnan ja tietoisuuden tukahduttamisessa ja työväestön huijaamisessa taistelemaan imperialistien hyödyksi.
Sotilaallinen varustelu on
lisääntynyt viime aikoina
myös Suomessa voimakkaasti. Puolustusvoimille on hankittu monenlaisia uusia varusteita ja sotakoneita. Tämän lisäksi myös vuonna
1944 fasisminluontoisina
kiellettyjä suojeluskuntia ja
Lotta Svärd -järjestöä on
määrätietoisesti
alettu

jälleenrakentaa. Nyt näiden
järjestöjen toimintaa on siirretty vapaaehtoisen maanpuolustuksen nimikkeen alle.
Mihin muuhun johtopäätökseen 1900-luvun taloudellisen kehityksen ja imperialistien viimeaikaisen voimakkaan asevarustelun tarkastelun valossa voi päätyä, kuin
siihen, että imperialistit valmistautuvat sotaan.
On siirryttävä sosialismiin
Aikaisemmat kapitalismin
kriisit johtivat suunnattomiin
työväenluokan kärsimyksiin
maailmansodissa. Nyt uhattuna ei ole vain työväestön
henki, vaan koko maapallon
tulevaisuus. Kapitalismi ei
kykene ratkaisemaan niitä loputtomia ongelmia, jotka se
aiheuttaa, joten siirtyminen
kehittyneempään yhteiskuntajärjestelmään - sosialismiin - on välttämätöntä.
Tämän kaiken edellisen
johdosta väitämme, että on
välttämätöntä jälleenrakentaa
Neljäs internationaali ja rakentaa Suomeen vallankumouksellinen työväenpuolue kumoamaan kapitalismi sen
kuolinkriisissään. Työväenluokan johdolla on siirryttävä sosialismiin, sillä kapitalistinen järjestelmä on tullut
tiensä päähän ja se on murskattava ennen, kuin se tuhoaa koko maailman omalla
mahdottomuudellaan.
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TAISTELUA
SOSIALISMIN

PUOLESTA
Keräämme rahaa taisteluun paikallisella sekä
kansainvälisellä tasolla.
Olemme aikaisemmin
tukeneet esimerkiksi
Ukrainan
Työväenkomitean toimintaa entisen
Neuvostoliiton alueella.
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Kirjeenvaihtoa
Tervehdys, hyvät toverit,
Törmäsin aivan sattumalta
surffaillessani verkon “vasemmalla laidalla” teidän
sivuihinne. Kiinnostuin
järjestöstänne/liikkeestänne
ja haluaisin kernaasti
tietää enemmän siitä mistä

MTL -jutussa on kysymys.
mitä
ensisijaisesti
t a v o i t t e l e t t e ?
- analyysinne itä-euroopan tapahtumista 1980-luvun lopusta
tähän
päivään
- mitä vallankumouksellisessa marxilaisuudessa tulisi

tehdä, jotta sirpaloitumisen
ja pienten klikkien “oikeassaolon” sijaan löytyisi uutta
pohjaa vallankumouksellisen joukkoliikehdinnän muodostamiseen nykyisissäoloissa.
- lopuksi olen vielä kiinnos-

tunut tietämään millainen
luokka-analyysi
teiltä
löytyy????

MTL vastaa:

sa” teoriaa, hajotti Internationaalin ja eliminoi Leninin
kaartin parhaat ja uskollisimmat toverit (vanhasta
puolueen keskuskomiteasta
tappamatta jäi vain Stalin ja
Lenin, joka ehti kuolla ennen
sitä).
Tämä NL:n rappeutuminen ja kommunististen puolueiden byrokratisoituminen
heijastui kansainväliselläkin
tasolla. Kommunistiset puolueet panivat täytäntöön Stalinin opit hajottaen oppositioita ja vainoten vallankumouksellisia. Sarja vallankumouksia on petetty Kiinasta
Espanjaan ja Italiasta Kreikkaan. Kommunistiset puolueet eivät enää ajaneet työläisten etuja vaan Moskovan byrokratian ulkopolitiikkaa.

NL:n ja ryhtyä kapitalistiksi.

Paljon tulee tapahtumaan
fuusioita ja kahtiajakoja ennen kuin työväenluokka voittaa. Näin on ollut aina ennenkin vallankumousten historiassa. Me selvitämme erimielisyytemme muiden järjestöjen kanssa keskustelemalla ja ennen muuta taistelussa kapitalismia vastaan.
Käytäntö näyttää kenellä on
oikeampi analyysi ja toiminta.

Trotski ennusti oikein aikanaan, että stalinismi yrittää
tasapainottua luokkataistelun
ja imperialismin välillä ja että
hänen järjestelmänsä olisi
väliaikaista. Joko työväenluokka kaataa kastin poliittisella joukkoliikehdinnällään
tai imperialismi tekee sen
vastavallankumouksella.
Valitettavasti toteutui jälkimmäinen vaihtoehto. NL:n
murtuminen sisältäpäin oli
kansainväliselle työväenluokalle ja ylipäätään työtätekeville ihmisille suuri TAPPIO.
Se, että se murtui sisältäpäin, on osoitus siitä, että byrokratian rappio oli syvempi
kuin mitä jopa me,
trotskilaiset ajattelimme.
Nomenklatuuri ei pystynyt
puolustamaan edes omia etujaan, vaan päätti hajottaa

Meidän kotisivuilla, mtlfi.org, on kritiikkiartikkeli
SKP:n edustajakokousteeseihin. Sieltä löytyy
suppeahko analyysimme kapitalismin globalisoitumisesta,
tulevaisuudennäkymista ja uudesta globaalista joukkoliikehdinnasta
Seattlesta Prahaan ja Nizzaan, eli perspektiiveista.
Tästa aiheesta tulee kotisivuillemme kohta lisää
tekstia.
Tämä taistelujen kansainvälistyminen on se vakaa
maapera, jolla meidän tulee
seista.

Hyvä toveri
Marxilainen Työväenliitto on
uusi, äskettain perustettu poliittinen järjesto, jonka päämäärä on yhteiskunnallisen
järjestelman muuttaminen
kapitalismista sosialismiksi.
Metodimme on työväenluokan vallankumous yhteistyössa muiden työtätekevien
joukkojen kanssa.
Meidän
luokkaanalyysimme, kuten muukin
analyysi perustuu K. Marxin
dialektiseen materialismiin ja
kapitalismin kritiikkiin, V.I.
Leninin imperialismin analyysiin ja Kominternin neljän
ensimmäisen konferenssin
asiakirjoihin.
Pidämme oikeana ja paikkansapitävänä Trotskin kritiikkiä
stalinismista, kuten ilmenee
kirjassa Petetty vallankumous. Ensimmäisen työläisten
valtion eristäytyminen,
ruokapula, henkilöresurssien
hävittäminen sisällissodassa
ja joukko muita syitä teki stalinistisen klikin (byrokratia)
vakiintumisen
vallankahvassa mahdolliseksi.
Tämä kasti alkoi pian nousta
yhteiskunnan yläpuolelle samalla tavalla kuin muutkin
bonapartistiset thermidorit
aikaisemmin historiassa. Se
omasi erikoisetuja ja alkoi
pikkuhiljaa käyttäytyä enemmän viimeksi mainittujen turvaamiseksi kuin maailman
työväenluokan itsenäisia etuja ajaen.
Se Kain-Stalinin ympärillä toimiva kastiryhmä kehitti
“sosialismia yhdessä maas20. huhtikuuta 2001

Historian kulku ei ole kuitenkaan lineaarista. Lainsäädäntöä on muutettu ja kansa on
pantu polvilleen nälällä, mutta sitä ei ole voitettu. Imperialismi ei tyydy siihen, että
puolueen nomenklatuurin
byrokraateista on tullut porvareita; kysymys ei ole vain
ideologinen. NATO:n pitää
hajottaa myös Venäjä, hallita sen alueita ja ryöstää luonnonvarat. Siihen tarvitaan
väkivaltaa, NATO:n laajentumista, vasallivaltioiden
(esim. Suomen) hännystelya
jne. Me VASTUSTAMME
kaikkea sita.
Kapitalismi on syvässä taloudellisessa ja kulttuurisessa KRIISISSÄ.

Siinä, miksi vallankumouksellinen joukkoliikehdintä on
sirpaloituneena, on historialliset syynsä, eikä kysymys ole
siitä, että jokaisella järjestolla
olisi oikeassa olon illuusio.

Toveri
Viljanen

Me ehdotamme sirpaloitumisemme voittamiseksi
yhteistä toimintaa tiettyjen
vaatimusten pohjalta. Tämä
vanha työväenliikkeen väline, jota sanotaan YHTEISRINTAMAKSI, voi parhaassa tapauksessa ja tietyssa vaiheessa muuttua taistelun
foorumista valtaelimeksi,
neuvostoksi.
Vaatimukset, mitkä pitää esittää työväenluokalle hyväksyttäväksi, tulee olla sellaisia,
jotka auttavat luokan tietoisuutta kehittymaan vallankumouksen välttämättömyyden
suuntaan. Vaatimuksia, jotka
ovat elintärkeita luokalle, ja
joita kapitalismi ei kykene
tyydyttämään, me kutsumme
siirtymävaatimuksiksi.
Toivottavasti olen jotenkin
pystynyt vastamaan Sinun
kyselyyn. Kiitos kysymyksistä ja mikäli haluat jatkaa keskustelua esim. kommentoimalla em. kannanottoja
niin mina mielellani palaan
asiaan.
Hyvää jatkoa ja taistelumieltä
DM
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Suojeluskuntien jälleenrakentamninen estettävä työväenluokan
yhteisrintamalla
Oikeistolaiset tahot ja porvaristo ovat 1990-luvun aikana
ja sen jälkeen järjestelmällisesti rakentaneet uudelleen
vuonna 1944 kiellettyjä
suojeluskuntia ja Lotta Svärd
-järjestön kaltaista huolto-organisaatiota. Näiden järjestöjen tehtäviä on siirretty mm.
Maanpuolustuskoulutus
ry:lle ja Naisten Valmiusliitto
ry:lle.
Aiheesta on jukaistu
pidemmälti tutkimustuloksia
Itä-Uudenmaan mielipidelehti Å-siktenissa elokuun

2000 ja huhtikuun 2001 numeroissa, pyydämme tutustumaan näihin (ks. esim. http:/
/talk.to/asikten).
Suojeluskunnat perustettiin suojelemaan porvariston
etuja ja kukistamaan työväenluokan kamppailut. Tuhannet työläiset menettivät henkensä suojeluskuntien toimen-piteissä, eikä työväestö
surrut, kun nämä fasisminluontoiset järjestöt vuonna
1944 kiellettiin.
Nyt porvaristo kokee itsensä taas uhatuksi ja näkee

tarpeelliseksi elvyttää suojeluskunnat. Työväenluokka ei
voi hyväksyä tätä. Suojeluskunnat ovat uhka niillekin vähille työväenluokan oikeuksille, joita meillä nykypäivänä on. Tämän vuoksi
vetoamme yhteisen rintaman
rakentamiseksi oikeiston
suojeluskuntasuunnitelmia
vastaan.

sinkiin syksylle 2001. Sopiva ajankohta olisi esim. vuoden 1944 rauhansopimuksen
vuosipäivä (ke 19.9.) tai
suojeluskunnat kieltäneen
lain vahvistamisen vuosipäivä (la 3.11.).
Marxilainen Työväenliitto

Kutsumme
Suomen
työväenjärjestöjä suunnittelemaan mielenosoitusta
suojeluskuntia vastaan Hel-

Uutta tietoa Suojeluskuntien ja Lotta Svärd -järjestön historiasta

Puolisotilaallista toimintaa rahoitetaan kiellettyjen järjestöjen
omaisuudella
Å-siktenin viime vuoden
elokuun numerossa kerrottiin laajalti Suomessa toimivista puolisotilaal-lisista
järjestöistä, jotka virallisesti on organisoitu ”vapaaehtoisen maan-puolustustyön” nimikkeen alle.
Tutkimustemme mukaan
1990-luvun aikana on jälleenrakennettu vuonna
1944 lakkautettuja Suojeluskunta- ja Lotta Svärd järjestöjä. Sotilaallista koulutusta annetaan nykyään
Maanpuolustuskoulutus
ry:n nimissä ja lottia
valmennetaan Naisten
Valmiusliitto ry:ssä. Taloudellisena selkärankana toiminnalle silloisten tutkimustemme mukaan on tarkoitusta varten perustettu
Maanpuolustuksen Tuki ry,
jonka kautta mm. suuryritykset lahjoittavat varallisuutta puolisotilaalliseen
toimintaan.
Tuolloin, viime vuoden
syyskuussa näiden puoli4

sotilaallisten järjestöjen
edustajat väittivät, että kaikki
tutkimuksissamme
esittämämme on suoranaista
valhetta eikä pidä paikkaansa: “Militärområdets chef
Raimo Manninen poängterar
att han på inga vis tar
påståendena om halvmilitär
verksamhet på allvar
eftersom det är felaktiga och
lögnaktiga påståenden”
(Borgåbladet 6.9.2000,
suomennettuna: “Sotilasalueen päällikkö Raimo Manninen painottaa, että hän ei mitenkään ota väitteitä puolisotilaallisesta toiminnasta todesta, sillä ne ovat vääriä ja
valheellisia väitteitä”). Toisaalta, he eivät esittäneet mitään todisteluja sille, missä
suhteessa esittämämme tutkimustulokset eivät pitäisi
paikkaansa.
Olemme jatkaneet tutkimuksiamme, ja nyt löytämämme
lisätulokset
osoittavat varsin selvästi,
miksi he eivät perustelleet
väitettään tutkimustemme

valheellisuudesta: he eivät
pystyneet siihen, siinä määrin paikkaansa pitäviä
tutkimustuloksemme ovat.
Jatkoimme tutkimuksiamme
suojeluskuntien ja Lotta
Svärd -järjestön omaisuuden
katoamiseen liittyvien epäselvyyksien suhteen.

Mittava
operaatio

rahanpesu-

Kun ko. järjestöt 19.9.1944
rauhansopimuksella ja myöhemmin eduskunnan 3.11.
1944 yksimielisesti säätämällä lailla kiellettiin, niiden
varallisuus - tähänastisen historiankirjoituksen mukaan siirrettiin valtiolle ja yleishyödylliseen käyttöön. Näin
suoraviivainen tapahtuma
on kuitenkin törkeä historian
väärennös.
Todellisuudessa valtiolle
siirrettiin vain hyvin pieni osa
näiden järjestöjen omaisuudesta (palaamme tämän osuuden kohtaloon jäljempänä).
Suurin osa suojeluskuntien ja

Lotta Svärd -järjestön omaisuudesta piilotettiin rauhansopimuksen ja eduskunnan
säätämän lain voimaantulon
välisenä aikana.
Historiankirjoitusta on
alettu uudistaa (ks. tästäkin
jäljempänä), ja Kari Selénin
uuden suojeluskuntien historiaa käsittelevän teoksen Sarka-takkien maa (WSOY
2001) mukaan rauhansopimuksen jälkeen ”(Suojeluskuntien) yliesikunta, piirit ja
suojeluskunnat ryhtyivät siirtämään omaisuuttaan valvontakomission ulottumattomiin.
Tarvittiin ajoissa tehty lailliset muodot täyttävä lahjoituspäätös tai kauppakirja ja sopiva omaisuuden vastaanottaja.”
Tämänkaltaisen toiminnan mahdollinen tarve otettiin ensimmäisen kerran huomioon jo keväällä 1944, kuten ilmenee komentaja, kenraaliluutnantti
Lauri
Malmbergin muistiosta: “- aihetta huoliin (antaa) sodan
mahd. maallemme onneton
MILITANTTI

päättyminen, mikä tällä hetkellä myöskin täytyy ottaa
huomioon saksalaisten yhä
kärsiessä tappioita. Ellemme
saa kunniallista rauhaa, on se
mahdollisuus olemassa, että
suojeluskunnat lakkautetaan.
Jos tähän synkkään tilanteseen jouduttaisiin, seuraavat kaksi kysymystä:
1) Missä muodossa voidaan
jatkaa urheilumaista taistelijakasvatusta? 2) Kuinka on
pelastettava suojeluskunnille
vuosien kuluessa kertynyt
omaisuus ja mitenkä pelastetaan lahjoitusvarat lahjoittajien haluamaan tarkoitukseen?”
Ilmeisesti sokea luottamus Hitlerin ja Saksan armeijan kykyihin kuitenkin petti
suojeluskuntalaiset, sillä
kaikki rahanpesuun ja omaisuuden kätkentään liittyvät
viralliset asiakirjat tehtiin lopulta loka-marraskuussa hyvin lyhyessä ajassa, varmasti
paniikinomaisissa tunnelmissa.

Suojeluskunnilla käytössään samoja rakennuksia
kuin ennen sotia
Esimerkkinä voimme käyttää
Helsingin suojeluskuntapiirin omistamaa kiinteistöä
osoitteessa
Pohjoinen
Hesperiankatu 15, rakennusta, joka aikoinaan toimi Suojeluskuntien päämajana ja
tunnetaan Suojeluskuntatalona. Suojeluskuntatalon
“kätkemiseksi” perustettiin
31.10.1944 Osuuskunta
Urlus r.l. -niminen osuuskunta. Osuuskunnan hallituksen
ensimmäisessä kokouksessa,
joka pidettiin 1.11.1944, käsiteltiin kauppakirja, jolla
“Helsingin suojeluskuntapiiri
on suostuvainen osuuskunnalle myymään omistamansa talon ja tontin numero 15 Pohjois-Hesperiankadun varrella - -”, (pöytäkirja
kaupparekisterin
papereissa).
Vuonna 1951 suurin piir20. huhtikuuta 2001

tein samat henkilöt, jotka olivat osuuskuntaa perustamassa (kaikki muuten pankinjohtajia, neuvoksia sun muita porvareita), perustivat
Urlus-Säätiö -nimisen säätiön. Saman vuoden lopulla
Osuuskunta Urlus r.l. purettiin ja kaikki osuuskunnan
omistamat varat ja velat, siis
myös Suojeluskuntatalo, luovutettiin Urlus-Säätiölle.
Nykyään lähes kaikki
maanpuolustustyöhön osallistuvat järjestöt toimivat
Suojeluskuntatalossa, jonka
omistaa Helsingin suojeluskuntapiirin omaisuuden saanut Urlus-Säätiö. Muiden
suojeluskuntien ja suojeluskuntapiirien omaisuus ja rahat on kätketty mitä
erilaisimmin keinoin: “Saajien joukossa oli myös puolustuslaitos, kuntia, maamiesseuroja, manttaali-kuntia, urheiluseuroja, erilaisia säätiöitä ja yhdistyksiä”, (Selén,
mts. 528). Selénin mukaan
melkein 300 suojeluskuntataloa lahjoitettiin pois, ja vain
kaikkein velkaisimpien talojen “annettiin mennä valtiolle” - tyypillinen porvarillinen
toimintatapa; ensin pestään
irtoraha pois ja lopuksi jätetään velat yhteiskunnan maksettavaksi.

Lottien rahat Suomen
Naisten Huoltosäätiölle
Lotta Svärd -järjestön omaisuuden kätkentä ei sujunut
aivan yhtä suoraviivaisesti
kuin Suojeluskuntien, joita
puolestaan hoidettiin sotilaallisen järjestelmällisesti. Käytännössä kaikki lottien varallisuus yritettiin siirtää Suomen Naisten Huoltosäätiölle,
joka perustettiin 24.10.1944
ja jonka alkupääomaksi lahjoitettiin kaksi miljoonaa
markkaa.
Siitä, että kaikki Lotta
Svärdin paikallisosastot pyrkivät lahjoittamaan omaisuutensa nimenomaan Suomen
Naisten Huoltosäätiölle, an-

taa vihjeen se säätiörekisterin
papereista löytynyt asiakirja,
jonka mukaan säätiö joutui
oikeuden päätöksellä luovuttamaan osan lahjoituksistaan
valtiolle, koska nämä lahjoitukset oli tehty liian myöhään, so. järjestön lakkauttamisen jälkeen. Näiden lähinnä maaseudulla sijaitsevien
paikal-lisosastojen lahjoitukset olivat arvoltaan yhteensä
noin 5-6 miljoonaa markkaa.
Liian myöhäisestä lahjoituksesta jäi kiinni kuitenkin vain
muutama kymmen lottaosasto, vaikka niiden yhteismäärä oli lähes 800. Suurin
osa omaisuudesta siis ehdittiin siirtää säätiön omistukseen ennen järjestön lakkauttamista.
Luonteeltaan samanlaisia
operaatioita kuin Suojeluskuntien ja Lotta Svärd -järjestön omaisuuden kätkemiseksi tehtiin myös Suojeluskuntien
aseiden
kätkemiseksi. Nämä asekätkennät suoritettiin samoihin
aikoihin kuin omaisuuden
piilottaminen. Tästä Suojeluskunnat jäivät kuitenkin
kiinni, monet asekätköt paljastuivat ja vuonna 1945 annettiin asekätkennöistä ensimmäiset tuomiot. Samankaltaisesta toimintamallista
huolimatta omaisuuden
kätkeneitä ei tuomittu.

Viranomaiset osallisina
rahanpesussa ja laittomuuksissa
Se, että Suojeluskuntien ja
Lotta Svärd -järjestön rahat ja
omaisuus pestiin yksityisiin
säätiöihin, yhdistyksiin ja yhtiöihin, ei olisi parissa viikossa onnistunut ilman viran
omaisten apua. Kun käytännössä Suojeluskuntien omaisuudesta kaikki se, mitä haluttiin pelastaa, ehdittiin pelastaa, tarkoittaa tämä vain,
että lakia suojeluskuntien
lakkauttamisesta ei tehty päivääkään liian aikaisin.
Toisin sanoen Suojelus-

kuntien
varallisuutta
siirtäessään valtion virkamiehet ja ministerit tiesivät, että
viikon kuluttua se on laitonta. Juridisesti he eivät siis rikkoneet lakia, mutta todellisuudessa heidän toimensa eivät voi olla hyväksyttäviä.
Tästä viranomaisten ja
ministerien
epärehellisyydestä kertoo myös Selén:
”Suojeluskuntaväki saattoi
luottaa viranomaisiin, jotka
pyrkivät joustamaan. Itse oikeusministeri Ernst von Born
antoi illalla kotonaan apua
säätiön perustamisessa Helsinkiin saapuneelle suojeluskuntapiirin virkamiehelle”,
(mts. 527). Nämä toimet
osoittavat myös varsin
selkeästi, miten oikeudenmukainen on Suomen porvarillinen ”oikeusvaltio”, jossa
oikeusministerikin kiertää lakia ja rikkoo rauhansopimusta.
Ylempänä kerroimme,
että Suojeluskuntien omaisuudesta pieni osa päätyi
lopulta valtion käsiin. Tämä
prosessi ei ollut yksioikoinen,
vaan kesti kahdeksan vuotta.
Kun omaisuuden siirtoihin
lopulta vuonna 1953 saatiin
selvyys, ei tätä omaisuutta
kuitenkaan siirretty valtion
budjettiin, jonne ne olisivat
kuuluneet.
Sen sijaan puolustusministeriön yhteyteen perustettiin Maanpuolustuksen
kannatussäätiö,
jonka
säädekirjan on 6.7.1953 allekirjoittanut puolustusministeri Emil Skog ja jonka sääntöjen mukaan “säätiön tarkoituksena on käyttää omaisuuttaan puolustusvoimissa tapahtuvan koulutuksen ja
liikuntakasvatuksen, maanpuolustusta edistävän valistus- ja tutkimustyön sekä
yleistä kansalaiskuntoa kehittävän toiminnan tukemiseen.”
Säätiössä on parhaillaan
sääntömuutos vireillä, ja ilmeisesti sääntöihin ollaan tekemässä muutoksia, joiden
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mukaan säätiön varoja voitaisiin käyttää suoremmin
sotilaskoulutukseen. Tämänkaltaisen olettamuksen
oikeuttaa Suomen Naisten
Huoltosäätiön sääntöihin
vuonna 1995 tehty muutos,
jossa uutta alkuperäisiin
sääntöihin verrattuna on mm.
seuraava: ”Lisäksi säätiön
tarkoituksena on avustaa
naisten koulutusta toimimaan
kriisitilanteissa - -.” Tämä
lause oikeuttaa käyttämään
säätiön varoja suoraan
maanpuolustuskoulutukseen.

Porvaristo kirjoittaa historiaa uusiksi, itselleen
mieluisammaksi
Suomessa on 1990-luvun aikana ja siitä lähtien voimakkaasti jälleenrakennettu
puolisotilaallisia järjestöjä,
jotka eivät pelkästään ole
omaksuneet vuonna 1944
lakkautettujen Suojeluskuntien rakenteita ja organisaatiota, vaan toimivat jopa saman
omaisuuden turvin, jonka
Suojeluskunnat vuosina
1918-1944 itselleen keräsivät. Voiko tämän suorempaa
yhteyttä enää silloisten Suojeluskuntien ja nykyisten
maanpuolustusjärjestöjen välille löytää? Mitä muuta nämä
nykyiset organisaatiot olisivat, kuin Suojeluskuntien jälleenrakentamisen esiaste!
Ylempänä viittasimme
Suojeluskuntien ja Lotta
Svärd -järjestöjen omaisuuden perineiden säätiöiden
sääntömuutoksiin, jotka mahdollistavat säätiöiden rahojen
siirtämisen takaisin puolisotilaalliseen käyttöön.
Tämä yksin ei riitä, vaan porvaristo ja suojeluskuntien
jälleenrakentamisesta vastaavat sotilaalliset tahot tarvitsevat myös oikeutuksen
toimilleen.
Kun Suojeluskunnat ja
Lotta Svärd -järjestöt vuonna 1944 kiellettiin fasisminluontoisina järjestöinä, ne aivan oikein joutuivat huonoon
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valoon. Siksi niiden jälleenrakentaminen saattaa olla vaikeaa, sillä niiltä puuttuu yleinen hyväksyntä. Siksi porvariston on luotava niille
yleistä hyväksyntää.
Kari Selénin tänä vuonna
julkaistu teos on eräs tähän
mennessä merkittävimmistä
toimista tämän suojeluskuntia hyväksyvän ilmapiirin
luomisessa. Kirjan takakansitekstin sanoin: “Varsovan liiton murenemisen myötä Suomessa tunnustettiin 1990-luvun alkuvuosina suojeluskunnat ja niiden merkitys.”
Todellisuudessa Suomen työväenluokka ei ole ikinä tunnustanut suojeluskunnista
muuta kuin niiden lahtarimaineen eikä missään oloissa ole niitä hyväksynyt.
Tämän valheellisen “yleisen hyväksynnän” luomiseen
on osallistunut myös
puolustusvoimain komentaja
Gustav Hägglund, joka puheessaan 8.3.2001 paljastaa
seuraavaa: “Kun Suojeluskunta- ja Lotta Svärd järjestöt lakkautettiin yli 56 vuotta
sitten, pelastettiin huomattava osa niiden maanpuolustuksen edistämiseksi keräämistä
rahoista erinäisiin säätiöihin.
Olisikohan nyt jo aika palauttaa näitä varoja entistä laajemmin niiden alkuperäisiin
tarkoituksiin?”
Toisin sanoen puolustusvoimain komentajana toimii
henkilö, joka kiittelee vuonna 1944 tapahtunutta
oikeudellisiin seuraamuksiin
johtanutta omaisuuden
kätkentää ja rahanpesua. Miten näin “joustavan oikeuskäsityksen” omaava henkilö
voi toimia puolustusvoimain
komentajana, ja miten tämänkaltaista henkilöä voidaan
esittää EU:n korkeimpaan
sotilasvirkaan? Vain siten,
että porvaristolle totuudella
ja oikeudella ei ole merkitystä.

Mihin tarvitaan suojeluskuntia?

Mikä on näiden uusien
suojeluskuntajärjestöjen tarkoitus ja tarve? Suomen puolustusvoimat ovat sodan jälkeisenä aikana olleet riittävän
vahvat, ainakaan yhtään sotilaallista hyökkäystä tänne ei
ole tehty. Miksi Suomen sotilaallista vahvuutta on siis
koko ajan lisättävä? Suojeluskuntien kaltaiset kiväärijoukot eivät pysty taistelemaan ohjuksia vastaan, ne on
tarkoitettu lähitaisteluun.
Mikä on siis se sisäinen
puolustustarve, jota varten
Suomen porvaristo varustaa
uusia suojeluskuntia? 1900luvun alkupuolella Suojeluskuntia käytettiin apuna Suomen työväenluokan riistämisessä ja alistamisessa - tämäkö on niiden tarkoitus nykyäänkin? Nujertaa jo ennalta työväenluokan taistelu?
Miksi valtiolla on puolustusministeriössä säätiöity varoja maanpuolustustyötä varten? Eikö valtion puolustusmenot tulisi sisällyttää valtion
budjettiin?
Nyt
Suojeluskunnilta jäänyttä
omaisuutta on korvamerkitty
- miksi? Haluaako hallitus
säilyttää itsellään option tukea sen kaltaista sotilaallista
ja terroritoimintaa, johon se
ei suoranaisesti halua sitoutua?

Uudet suojeluskunnat on
purettava
Suojeluskuntien jälleenrakentaminen on työväenluokan näkökulmasta huolestuttava ja vaarallinen kehitys.
Porvaristo ei tällaista varustautumista tarvitsisi, ellei se
olisi varustautumassa - sotaan. Suomen työväenluokan
kärsimyksiä vuonna 1918 ja
sitä seuranneina terrorin vuosina ei ole unohdettu. Emme
halua kokea samaa kärsimystä uudelleen.
Työväenluokan jäsenet eivät voi hyväksyä suojeluskuntien jälleenrakentamista
ja porvariston uutta varustau-

tumista sotaan, jonka seurauksena työväestö joutuisi
taas kärsimään. Siksi vastustamme suojeluskuntien jälleenrakentamista ja vaadimme niitä purettavaksi. On
kaikkien
omasta
terveydestään ja tulevaisuudestaan
välittävien
työväenluokan jäsenten edun
mukaista tehdä samoin.
-TL, RL
Lähteet:
1. Kari Selén: Sarkatakkien
maa, Suojeluskuntajärjestö ja
yhteiskunta 1918-1944
(WSOY 2001)
2. Risto Alapuro (toim.): Raja
railona, Näkökulmia suojeluskuntiin (WSOY 1998)
3. Borgåbladet 6.9.2000
4. Itä-Uudenmaan mielipidelehti Å-sikten elokuu 2000
5. Puolustusvoimain komentaja Gustav Hägglundin puhe
Maanpuolustuksen Tuki ry:n
Tuemme turvallisuutta -kampanjan päätöstilaisuudessa
8.3.2001
6. Säätiörekisteri, Patentti- ja
rekisterihallitus
7.Kaupparekisterin
Kansallisarkistoon siirretyt
asiakirjat
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MTL piti valtakunnallista kokoustaan valmistelleen tapaamisen 16.-18.
maaliskuuta
Marxilainen Työväenliitto
järjesti Oulussa 16.-18. maaliskuuta tapaamisen, jossa
valmisteltiin ensi syyskuussa
pidettävää valtakunnallista
kokousta.
Tapaamisen tuloksena
syntynyt kannanotto “Kapitalismi syöksemässä maailmaa

jälleen sotaan”, katso ensimmäinen sivu, aloittaa myös
valmistelumme MTL:n ohjelman kirjoittamiseksi. Kannanotossa mm. analysoidaan
kapitalismin nykyistä tilaa
sekä yleistä poliittista ilmapiiriä, jotka toimivat pohjana syyskuun kokouksessa

käsiteltävälle järjestön
ohjelmalle.
Syyskuussa pidettävä valtakunnallinen kokous on
avoin myös Marxilaisesta
Työväenliitosta kiinnostuneille, jotka kuitenkaan eivät
ole vielä liittyneet liittoon,
esimerkiksi ohjelman puuttu-

misen vuoksi. Pyydämme
kiinnostuneita ottamaan yhteyttä joko johonkin
paikalliskomiteaan
tai
sähköpostilla osoitteeseen
mtl@mtl-fi.org

Vapauttakaa Mario Bango!
Slovakialainen kommunisti
saa vankilatuomion puolustettuaan itseään rasistista
hyökkäystä vastaan. Lauantaina 10. maaliskuuta Mario
ja Edo, 18-vuotiaat romaani
kaksoset matkustivat paikalliseen markettiin ja Edon
kimppuun hyökkäsi linja-autossa natsi-skinheadejä. Mario puolusti häntä, ja haavoitti
natsia veitsellä.
Mariota syytetään nyt “hyökkäyksestä ja pahoinpitelystä”. Hänet on laitettu vankilaan poliisin toimesta. Tuomari virallisesti hyväksyi tämän “koska hän on alemmasta yhteiskunkerroksesta ja siten voi jatkaa rikollista toimintaansa.”
Mikä rikos? Puolustaa veljeään fasisti roistojen rasistista
hyökkäystä vastaan? Koska
hän köyhä?
Slovakia - kuten useat muut
maat alueella - on tunnetu
valtiorasismista. Jotkut poliisit eivät empineet puhua heis-

tä mustalaisina, joka on hyvin halventava termi
Slovakiassa. Yksi kutsui hänen äitiään “mustalais
lutkaksi” kun hän pyysi vettä.

teeksi, mutta tällä kertaa Mario taisteli takaisin natsi roistoja vastaan.Tämän vuoksi
hän joutuu 2-8 vuodeksi vankilaan. Hän ja hänen toverinsa tarvitsevat tukeamme.

Vain neljä päivää 14. maaliskuun jälkeen, kun Mario oli
vankilassa, 250 fasistia juhlivat fasistisen Slovakki valtion (perustettiin toisen maailmansodan aikana) vuosipäivää kun romaaniväestö kohtaa holokaustin uhan.

Olemme ottaneet yhteyttä
Edoon useita kertoja. Mario
on hyvin kiitollinen kaikesta
hänelle annetusta solidaarisuudesta, koska se auttaa häntä selviytymään rasistisessa
vankilassa. Edo informoi
meitä että Mariolla on edistyksellinen asianajaja, joka
on jo vaatinut Marion vapauttamista ja on valmis tukemaan poliittista kampanjaa
Marion saamiseksi ulos vankilasta.

Mario Bango on militantti romaani työläinen ja kommunisti. Hän perusti äskettäin
Proletaariset kommunistinuoret (PKM) ryhmän. Hän
oli aktiivinen IMF:n vastaisissa protesteissa, osallistui
rakentamaan mielenosoituksia solidaarisuudessa Prahaan
varhain syyskuussa 2000 ja
myös anti-kapitalistisiin mielenosoituksiin Prahassa.
Tämä ei ollut ensimmäinen
kerta kun he joutuivat
rasistisen hyökkäyksen koh-

haa asianajajan maksamiseen. He eivät kykene tekemään sitä itse. Pyydämme,
lähetä lahjoitukset tänne:
MRCI, National Westminster
PLC (bank code:60-20-31,
358 South Lambeth Road, A/
c No:28982630 ).
Protestikirjeet tulisi lähettää
oikeusministeriölle:
Ministerstvo spravodlivosti
SR
Zupne namestie 13
Bratislava
Slovakia
Presidentin toimistoon:
Kancelaria Presidenta SR
Stefanikova 1
Bratislava
Slovakia

Tässä vaiheessa lähetä tukikirjeet osoitteeseen:
Ustav na vykon vazby
Chorvatska 5
priecinok 1077
812 29 Bratislava
Slovakia
Toverit tarvitsevat myös ra-

Lähde:
League for a Revolutionary
Communist International
(Liitto vallankumouksellisen kommunistisen internationaalin puolesta) kotisivu http://
www.workerspower.com

Loppu romaanien rikollistamiselle ja vainolle
Slovakiassa ja muualla!
20. huhtikuuta 2001
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DAEWOON TYÖLÄISET
AT
TAR
VITSEV
ARVITSEV
VITSEVA
SOLIDAARISUUTT
A
SOLIDAARISUUTTA
Vetoomus Daewoo motorsin
ammattiliitolta
1750 työläisen joukko irtisanomisesta 16. helmikuuta
lähtien, on ollut pitkää ja katkeraa taistelua heidän
ottamiseksi takaisin.
19. helmikuuta poliisit
hyökkäsivät työläisten ja heidän perheidensä kimppuun,
kun he pitivät hallussaan tehdasta epätoivoisena yrityksenä pitää kiinni työpaikoistaan.
Hallitus piti työläisten toimintaa laittomalla ja laittoi
pidätysmääräykset yhdeksälle ammattiliiton johtajalle,
tarjoten palkkiota joka vastasi tuhansia USA:n dollareita.
Iskun jälkeen, monet työläiset ja ammattiliiton johtajat ottivat turvapaikan läheisestä katollisesta kirkkosta.
Johto on pakotettu yhä pysymään siellä ja on pystyttänyt
tukikohdan josta he ovat jatkaneet taistelun organisointia.
Vaikkakin poliisi on kyvytön riskeeraamaan taistelua

Lähetä kommenttia
lehdestä tai omia
kirjoituksiasi
julkaistavaksi:
Militantti
PL 577
90101 Oulu
militantti@mtl-fi.org
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katollisen hierarkian kanssa
tunkeutumalla kirkon tiloihin, he ovat järjestäneet
jengejä ahdistelemaan työläisiä jotka menevät sisään ja
postuvat alueelta. Vastauksena tähän, työläiset ovat joutuneet organisoimaan puolustusryhmiä ympäri vuorokauden.
Hallitus on jäädyttänyt 45
työläisen varat, vaatien että
he maksavat korvauksia
oletetuista vahingoista yrityksen omaisuudelle lakon aikana. Yhtä näistä työläisistä
vaaditaan maksamaan US$3
300000 vastaava summa!!
Kyllä, luit oikein se ei ole
väärin kirjoitettu. Tämä
osoittaa kuinka korkealle kortit on pinottu työläisiä vastaan.
Yritys myös estää työläisiä pääsemästä ammattiliiton
toimistoon, joka sijaitsee tehtaan alueen sisällä. Kun ammattiliitto otti asian piirioikeuteen, se päätti ammattiliitolle myönteisesti huhtikuun 6. päivä. Huolimatta
tästä, kun 400 työläistä ja ammattiliiton asianajaja yrittivät
päästä liiton toimistoon 10.
huhtikuuta, heidän piti ulkona sadat mellakkapoliisit taistelulla, joka on ollut kaikkein
raain tähän asti. Useat kärsivät murtuneista kylkiluista,
mukaanluettuna yksi jonka
keuhko puhkesi. Yhden työläisen näkö heikkeni, toisen
puhe. neniä ja raajoja
murskattiin, selkiä ja päitä
vahingoitettiin pahasti. Kol-

mekymmentä työläistä on
yhä sairaalassa, monet heistä
eivät pääse ulos vielä kuukauteen.
Seuranneessa kuohunnassa lähes 10,000 osallistui
mielenosoitukseen ja marssiin 14. huhtikuuta vain muutaman päivän varoitusajalla.
Asianajajien yhdistys ja
ammattiliitto federaatioiden
johtajat ovat lähettäneet protesti delegaatioita. Jopa normaalista alistuva media on
antanut enemmän kuin yleensä selontekoa tässä tapahtumasta.
Yrittäessään hallita vahinkoja,
poliisi
erotti
Bupyoungin piirin johtajan,
siirsivät Inchon kaupungin
poliisipäällikön, lupasivat
maksaa sairaalamaksut ja takasivat vapaan pääsyn ammattiliiton toimistoon. Tämä
ei ole kuitenkaan tyydyttänyt
työläisiä.
Tilanne alkaa kehittyä yhä
enemmän kohti kovempia
vaatimuksia presidentti Kim
Dae-jungin eroamiseksi. Viime kuussa Daewoon taistelu
oli sysäys tämän vaatimuksen
nostattamiseen ensimmäistä
kertaa. Nyt, huhtikuun 10.
päivän raaka hykkäys tulee
ajamaan tämän vielä pitemmälle johtaen vappuun ja
taisteluihin jotka ympäröivät
vuotuista kevät sopimus jaksoa.
Tässä
yhteydessä
Daewoon työläiset vetoavat
kansainväliseen solidaarisuuteen auttamaan vahvistamaan

taistelua irtisanottujen
ottamiseksi takaisin, vastustamaan Daewoo Motorsin
myymistä
General
Motorsille, heidän vangittujen tovereidensa vapauttamista, ammattiliiton johdon
pidätysmääräysten kumoamista ja 45 työläisen varojen
jäädyttämisen kuomista.
Kaikkein eniten me tarvitsemme taloudellista apua
jatkaaksemme taistelun organisointia. Me olemme tällähetkellä ylikireässä tilanteessa huolimatta monien työläisten ja muiden ammattiliittojen avustuksista. Me olisimme hyvin kiitollisia jos voisitte laittaa minkä tahansa
avustus summan seuraavalla
tilille:
Bank : Chohung Bank
Account : 938-04-179123
Name : An Mi-jeong
BIC-Code : chohkrse
Teidän solidaarisuudessa,
Kim Il-sup, Daewoo
Motorsin ammattiliiton sihteeri
Militantti, jokatoinen viikko
ilmestyvä luokkataistelu
tiedoite

Militanttia julkaisee Marxilainen
Työväen-liiitto, Kansainvälisen
Työväenkomitean Suomen osasto.
Ottaaksesi yhteyttä meihin, tai
kysyäksesi tilauksista, kirjoita
osoitteeseen: PL 577, 90101 Oulu,
SUOMI. Puhelin: 040-743-91-80; email: mtl@mtl-fi.org; WWW: http://
www.mtl-fi.org.
MILITANTTI

