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Syndikalismi, industriaalinen
unionismi ja sosialismi
John Spargon kirjottamana on
ilmestynyt tuon niminen teos (243
siv.; hinta $1.25; Clarion Publish
ing Co., Newark, N. J.). Kirjot
tapa sanoo esipuheessaan koettavansa esittää “syndikalismin sel
vemmin ja kokonaisemmin kuin on
vielä koskaan englannin kielellä
esitetty." “Kuten tullaan näke
mään", sanoo hän, “minä en luota
syndikalismiin,
Suuri osa elä
mästäni on kulunut sen periaattei
den vastustamisessa. Siitäpä syys
tä tulen pitämään lausuntoni sen
periaatteista ja päämääristä mah
dollisimman tarkasti
puhtaana
puolueellisuuden tahrasta, kuinka
lujasti hyvänsä tulenkin jälkeen
päin niiden kimppuun käymään.
Uskon, että ne lausuntoni syndikalistien kannasta, joita tulen teke
mään,
täydellisesti tyydyttävät
kaikkia ajattelevia syndikalisteja,
jotka tietävät minkätähden he ovat
syndikalisteja, eivätkä ole pelkäs
tään kiiltävän sanahelinän uhreja.
En tule asettamaan ystäväini syn-

dikalistien laskuun mitään, mitä ci
ole suoraan sanottu heidän kirjal
lisuudessaan. Minun oma etuni yh
tä paljon kuin heidänkin, vaatii eh
dottomasti todenperäisen ja tasa
puolisen käsittelyn syndikalismista
ja jättämään asiattomuudet pois.
Tämä ei ole helppo tehtävä, sillä
syndikalismi on vasta muodostumisasteella. Sen opit eivät ole
täydelleen kehittyneet, sen filoso
fia jokseenkin sekava.”
Voidakseen puolueettomasti kä
sitellä kysymystä, on sen liikkeen
“sympaattinen
ymmärtäminen
välttämätön” , sanoo kirjottaja. Ja
hän voi käsitellä sitä, ei kylmäkiskoisuudella, vaan sen kanssa “ lä
heisessä kosketuksessa ja osallise
na olleen myötätuntoisella harras
tuksella. Sillä — jatkaa kirj otta
ja — minua vastaan ovat sattuneet
samat pulmat kuin syndikalistivel
jeäni vastaan, olen ollut osallinen
hänen taisteluistaan, hänen toiveis
taan ja hänen peloistaan. Silla mi
nä olen köyhälistöstä, luuta sen
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luusta ja lihaa sen lihasta. Lakko,
työnsulku, mustalista, ylityö, työt
tömyys, kodittomuus ja nälkä ovat
tuttuja ilmiöitä minulle. Olen tun
tenut ne ruumiissani. Ne ovat
muodostaneet ■— ja turmelleet —
elämäni. Kukaan syndikalisti ei
ole nähnyt parlamentarisen sosia
lismin vaikeuksia, esteitä ja vaaro
ja selvemmin. Olen sekä neuvonut
että harjoittanut sabotagea. Olen
katsonut kammolla ja pelolla politillisten keinojen tyynen kehityk
sen pitkää tietä ja rohkeuteni ja
luottoni on joutunut äärimmäiseen
koetukseen. Sellaisina hetkinä olen
herkästi ja
sydämen lämmöllä
kuunnellut Sireenilaulua luvattuun
maahan johtavasta helposta tiestä.
Joskus olen melkein halunnut seu

rata sitä. Täten tunnen, että voin
ymmärtää niitä, jotka päättävät
koettaa 'suoran toiminnan’ tietä.
Sireenilaulu on kaunista, sen ääni
viehättävä. Mutta se on vain si
reenilaulua, ja ne, jotka seuraavat
sitä, ovat tuomitut”.
Teoksen sisältö on jaettu osiin:
I. Mitä on syndikalismi ?
II. Syndikalismin filosofia.
III. Syndikalismi ja suurlakko,
IV. Sabotage
kumouksellisena
aseena.
V. Syndikalismin suhde sosia
lismiin.
Koetamme Säkenien lukijoille
lyhyesti selostaa teoksen sisältöä,
varsinkin sentähden kun syndikalismia ei ole laveammin meikäläi
sessä kirjallisuudessa käsitelty.

MITÄ ON SY N D IK A L ISM I?
Mitä ensinnäkin sanaan '‘syndi
kalismi” tulee, niin tarkotetaan sil
lä
tavallisessa
käytännössään
Hanskassa samaa kuin “ ammattiunionismi” . Englanninkielessä tar
kotetaan sanalla “ syndicate” (syndikaatti) tavallisesti kapitalistien,
ehkä paremmin sanoen, rahamies
ten liittoa jonkun erityisen yrityk
sen tahi keinottelun virittämiseksi.
Ranskassa on tällä sanalla laveam
pi merkitys: tarkottaa mitä ryh
mää henkilöitä hyvänsä, jotka ovat
yhdistyneet heitä koskevain etujen
edistämiseksi. Siten englanninkie
linen sana “ trade union” käännet
tynä ranskaksi kuuluu “syndicate
•ouvriers” , se on, työväen syndikaatti eli -yhdistys. Sanajohtoopillisesti tarkoittaa nain ollen
ranskalainen sana “ Syndikalisme”
minkä syndikaatin hyvänsä järjes
telmää. Mutta yleisesti käytetään
sitä tarkottamaan yksinomaan ammattiun ionismia.
Ulkopuolella
Ranskan ei tätä sanaa kuitenkaan

käytetä käsittämään ammattiunionismia, ei ainakaan sitä ammattiunionismia kuin me olemme tottuuneet ammattiunioni smiksi nimit
tämään. Jos se meille sitä merkit
see, merkitsee jotain erikoisen
muotoista unionismia, kokonaan
toi sellaista kuin se, joka meille on
ollut jo pitkän ajan tuttua. Sillä
innokkaimmat ammattiuniomiehet
ovat katkerimpia syndikalismin vi
hollisia, ja vuorostaan, enimmin vi
hattuja syndikalistien taholta. Mut
ta Ranskassa, kuten muuallakin,
on kahtalaisia
ammattiunioita:
vanhoillisia ja jyrkkiä. Edelliset
tunnustavat työnantajain ja työn
tekijäin oikeudet työehtojen tingintään; jälkimäiset pitävät työnanta
jia loiseläjinä ja työläisten etuja
yksinomaan huomion arvoisena.
Edellisiä kutsutaan joskus “keltai
siksi” toisinaan taas “ vanhoillisik
si", jälkimäisiä kutsutaan “punai
siksi”
tahi “kumouksellisiksi”.
Meillä käytetään “syndikalismi”-
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ninieä ainoastaan jälkimäisistä eli
"punaisista” talli "kumouksellisis
ta”
ammattiunioista puhuessa.
Siis syndikalismista puhuessa, tar
koitamme näiden viimemainittujen
oppia.
Meille yleisesti tunnetun ammat
tiunioni smin tarkotus on sangen
hyvin määritelty ja helposti ym
märretty. Erityisen julistuksen tai
toiminnan kautta se tunnustaa kah
den, etujensa puolesta vastakkaisen
luokan olemassaolon nykyisessä
yhteiskunnassa. Sen olemassaolo
on todistus siitä, että työnantajilla
luokkana ei ole, eikä voi olla sar
mallaiset
etuharrastukset
kuin
palkkatyöläisillä, ja siksi palkka
työläiset liittyvät yhteen pakot
taakseen yhteisvoimin työnantajil
ta korkeampaa palkkaa, tyhempää
työpäivää ja parempia työehtoja.
Tämä on sekä vanhoillisimman et
tä jyrkimmän ammatti uni on tar
koitus. Ilman sitä ei ammattiunio
ni sm i11a ole syytä olemassaoloon.
Syndikalismi on työväenunionismin muoto, jonka tarkoitus on
poistaa työväen riistäntään perus
tuva kapitalistinen järjestelmä ja
asettaa tilalle uusi, luokkavallasta
ja riistännästä vapaa yhteiskunta
järjestys. Tämän päämäärän se
pyrkii saavuttamaan unioiden suo
ralla toiminnalla, ilman parlamentarillista toimintaa tahi valtion vä
litystä. Sen opin erikoisena piir
teenä on, että uudessa yhteiskun
nassa ei tule olemaan poliittista val
tiota, ainoana hallituksena tullen
olemaan suorastaan työläisten it
sensä johtamain teollisuuksien hal
linto.
Kaikki syndikalistit ovat yhtämieltä, että uudessa yhteiskunta
järjestyksessä, johon he pyrkivät,
ei tule valtiolla olemaan sijaa. Mut
ta yksimielisyyttä ei ole samassa
määrässä sen suhteen minkälainen
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se uusi järjestys, joka tulee otta
maan valtion tilan, tulee olemaan.
Tämä onkin luonnollista. Eikä ku
kaan marxilainen sosialisti moiti
syndikalistcja siitä, etteivät he esi
tä vissiä piirustusta tulevasta yh
teiskuntajärjestyksestään.
Katiskassa, kumouksellisen syndikalisniin kotimaassa, on vallit
sevana käsityksenä se, että politillisen valtion hallituksen sijaan yk
sinkertaisesti tulee syndikaattien
(ämmät tiy hdisty Sten) tai oudel linen hallinto. Ammattijärjestöä pi
detään, ci ainoastaan nykypäivän
taisteluvälineenä, vaan tulevan yh
teiskuntajärjestyksen t aloudelli sen
hallinnon taimena.*)
Edouard Berth ja Emile Pouget,
syndikalismin nerokkaimmat kynämiehet, ovat sitä mieltä. Pauget
sanoo: “Tulevaisuudessa se tulee
olemaan perus, jolle riistännästä ja
sorrosta vapaa yhteiskunta nou
see” . Berth, joka on varsinaisesti
Proudhonin oppilas, kirjottaa sa
malla tavalla ja suosittaa päällepäätteeks i
ammatt ikuntamai sta,
tiukasti sulettua un ioni sm ia sen pe
rustaksi.
Kaikki tämä ei ole kuitenkaan
*) Ranskan yleisen tyoväenliiton
kongressi Amiensissa v. 1906 päätti ja
vie lä viim e vuonna p idetty kongressi
va h v isti seuraavan ‘ ( teoreettisen v a 
ku utuksensa” , kuten se sitä nim ittää:
*' Joka päiväisessä taistelussaan syn
ti ikälisiin p y rk ii yhdistäm ään ty ö v ä 
enluokan p yrkim yksiä, parantamaan,
työväen hyvinvoin tia välillisten pa
rannusten kautta . . . .
Alutta tämä on vain yksi puoli syndikalismin tehtävästä, Se laskee tietä
täydelliselle vapautukselle, jo k a vo i
toteutua ainoastaan kapitalism in k u 
ikistani ison k au tta;
m enettelytapana
se suosittaa suurlakkoa, ja k ä sittää
e ttä syndikaatti, jo k a tänään on tais
teluryhm ä, tulevaisuudessa tulee ole
maan tuotanto- ja jakoryhm ä, uuden
yhteisku ntajärj estyksen peru ste ” . —
Toim ituksen huomautus.
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mitään mitta, kuten sitä meille esi
tetään, päinvastoin hyvin vanhaa.
Esimerkiksi, jos tarkastamme van
han Kansainvälisen Työväeniiiton
historiaa, tapaamme siellä saman
ajatuksen mitä selvimmin esitetty
nä. V. 1869 Baselissa pidetyssä
kongressissa ehdotti eräs proudhonilainen edustaja Internationalen
voimain keskittämistä unioiden eli
syndikaattien
muodostamiseksi,
ensinnäkin sen tähden, että “ne
ovat riistämisen vastustamiskeinoja nykyisyydessä”, ja toiseksi sentähden, että “eri ammattiryhmät
kaupungeissa muodostavat kom
muuni (kunnallishallinnon) tule
vaisuudessa'', silloin kun “ hallituk
sen sijalle tulee syndikaattien liit
toneuvostot, ja niiden asettamat
edustajat määräävät työsuhteet —
tämä tullen politikan tilalle.”
Jotkut syndikalisteista ovat kyl
liksi rehellisiä tunnustamaan sen
seikan, että nykyinen syndikalismi
on paremmin ovvenismin ja proudhonisniin uusiutumista kuin uutta
oppia. Esim. Tom Mann kirjot
tua eräässä artikkelissa, “ Syndikalistit työssä”, seuraavaa:
“ Syndikalismi tarkoittaa teolli
suuden kontrollia ‘syndikaattien’
eli Työläisten Union kautta koko
yhteisön hyödyksi; tämä tietysti
edellyttää kaikkien työtätekeväin
mahdollisimman täydellistä teollis
ta järjestymistä, ja jokaisen osan
oikeaa suhdetta toinen toisensa
kanssa. Yli kahdeksankymmentä
vuotta sitte Robert Owen piti vält
tämättömänä sellaista järjestömetoodia ja pani hyvän alun sellaisel
le käytännössä; mutta, kuten osottautui, työläiset eivät olleet kyke
neviä käyttämään sellaisia suhteel
lisesti korkeaperäisia keinoja; ja
työläisten on täytynyt kulkea kah
desti neljäkymmentä vuotta teollisuuskorvessa sentähden kun he ei

vät olleet henkisesti eikä ruumiilli
sesti kypsyneitä astumaan “ luvat
tuun maahan” .”
Eräässä englantilaisessa anarkistilehdessä, Freedom, julaistussa
artikkelissa annetaan molemmille
Proudhonille kuin Owenille yhtä
läinen kunnia syndikalismin perus
tajana, ja toivotaan syndikalistiselle liikkeelle “ samallaista menestys
tä kuin oli owenilaisella liikkeellä
vuoden 1834 vaiheilla, jolloin sen
Tuottavain Luokkain Unioon kuu
lui yli 500,000 jäsentä.” Ja edel
leen siinä sanotaan: “ — Proudhonin mutualismin yhtähyvin kuin
owenilaisliikkeen syrjäytti talou
dellisesta toiminnastaan politillinen
liike, kuten esim. Chartismi. T ä
ten ei tule tapahtumaan syndikalismille sen suorine toimintoineen ka
pitalismia ja valtiota vastaan. Toi
mia valtiota vastaan tarkoittaa
hyökätä, hävittää sen politilliset
laitokset, ja asettaa valtiojärjestön
tilalle tuottavain luokkain teolliset
uniot
Amerikan syndikalismi, joka on
edustettuna Industrial VVorkers of
the World-järjestössä, eroaa eu
rooppalaisesta syndikalismista suh
teessaan vanhoihin ammattijärjes
töihin ja järjestöteoriassaan, K u
ten Ranskan ja Italian syndikalistit, ovat I. W, W,-laiset jyrkästi
valtiovastaiset ja tahtovat sen ti
lalle asettaa teollisuusjärjestönsä
hallinnon, ja ovat tiukasti politillisvastaisia. Suhteessaan entisiin am
mattijärjestöihin eroaa I. W. W.
sekä Ranskan syndikalisteista että
Englannin syndikalistisista johta
jista. Ranskan syndikalistit sa
moin kuin Tom Mann Englannis
sa, ovat yrittäneet istuttaa oppe
jaan jo oleviin työväenjärjestöihin.
Varsinkin ranskalaiset
panevat
enemmän merkitystä “ hengelle”
kuin järjestömuodolle. Ja Tom
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Mann koettaa vanhojen ammattiunioiden rakennelmaa saada muu
tettua. Mutta I. \V. W. hylkää ko
konaan turhana vanhoissa ammat
tijärjestöissä työskentelyn.
Loppusummassaan
kuitenkin
kaikki syndikalistit yhtyvät seuraaviin periaatteisiin:
(1) Kapitalismi on hävitettävä
ja sen mukana kukistettava poliit
tinen valtio.
(2) Nämä voi suorittaa ainoas
taan työväenluokka itse.
(3) Näitä ei saavuteta pohti Hi
fien toiminnan kautta, mutta työ

läisten suoran toiminnan tulokse
na, se on, taloudellisen taistelun
suorana tuloksena, eikä epäsuo
rasti lainlaadinnaliisten keinojen
kautta.
(4) Työväestö järjestää uudel
leen yhteiskunnan ja taloudellinen
riisto ja isäntävalta tullaan pois
tamaan.
(5) Uudessa yhteiskunnassa työ
väen uniot omistavat ja johtavat
kaikkia teollisuuksia, reguleeraavat kulutuksen ja hallitsevat yleisiä
yhteiskunnan asioita.
Minkään
muunlaista hallitusta ei tule ole
maan.
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