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Jlm m a tillin en Internationale
Suomalaiselle lukijalle on hy
vin tunnettua työväestön sosi
alistisen intemationalen toimin
ta. Erikoisesti viimeisen sota
vuoden ajalla se on tullut yh
den ja toisen kysymyksen yh
teydessä selitetyksi. Ammatilli
nen internationale, ne syyt joi
denka pakottamana se on syn
tynyt kuin myöskin sen kokoon
pano, on sitävastoin suurimmal
le osalle kokonaan tuntein atoin.
Sellainen on kuitenkin olemassa
ja toimimassa voipipa sanoa
kiinteimmillä perusteillla ja lä
heisemmässä vuorovaikutukses
sa kuin mitä sosialistinen Inter
nationale on koskaan ollut.
Siihen on olemassa aivan luon
nolliset syynsä. Kansallinen sosialistipuolue (tarkoitan jonkun
maan sosialistipuoluetta) ei voi
olla niin kiinteä, eikä sillä ole
sellaista vaikutusta jäsentensä
yli kuin on olemassa ammatti
järjestöllä. Puolue ei koske sen
jäsenten jokapäiväistä elämää
niin läheltä kuin koskee ammat
tijärjestö. Siksi työväen amma
tillisen järjestön päätökset saa
vat määrää vamman muodon jä
senistön yli kuin puolueen pää
tökset. Aivan samalla tavalla
on asianlaita kansainvälisissäkin
yhtymissä. Politiliisteri järjestö
jen yhtymät, ainakin tähän asti
ovat olleet hölliä ja heikkoja
perustuen kaikkien maiden työ
läisten
veljej saatteille.
Kan
sainväliset ammattijärjestöt ja
eri maiden ammattijärjestöjen
kansainvälinen liitto ovat sitävas
toin syntyneet jokapäiväisten
tarpeiden pakottamana, palve
lemaan näitä tarpeita. Ne syyt,
jotka tavallaan velvoittavat työ

läisiä pitämään yllä kansainvä
lisiä yhtymiä ja sopimuksia ovat
alati vaikuttamassa. Sota voi vä
lillisesti rikkoa sosialistisen Inter
nationa Ien kuten nyt 011 käynyt,
mutta ammatillinen internatio
nale yhä edelleenkin on pystys
sä ja toimii.
Ja mitkä ovat ne syyt, jotka
ovat tehneet ammattijärjestöjen
kansainväliset liittoutumat ja so
pimukset välttämättömiksi ?
Nykyaikainen
taloudellinen
elämä on kansainvälistä, yleis
maailmallista.
rääoman toi
minta ei ole luonteeltaan kan
sallista, se ei rajoitu jonkun vis
sin maan rajojen sisälle, vaan sen
toiminta tunnetaan kaikkialla
Pääoma virtaa aina sinne missä
sillä on parempia riistomahdolli su uksia, tuottaa suuremman
koron omistajillensa. Pääoma
on liikkuvaa, kansainvälistä, Ai
van samalla tavalla on työväes
tökin. Työväestö kulkee aina
samaan suuntaan pääoman kans
sa heikompana tai voimakkaam
pana virtana. Sama laki vaikut
taa ammattitaitoisiin ja am
mattitaidottomiin työläisiin. —
Entisen vakaisen työpajassa ja
pikkntehtaassa
työskentelevän
työläisen sijalle on tullut liikku
va tehdas- ja sesonkityöväestö.
Ensinnä työväestön liikunta
rajoittui maan rajojen sisälle.
Pääoman toiminta-alan laajen
tuessa sananlemiättimen ja kul
kulaitosten parantuessa työväes
tö alkoi liikkua maasta toiseen
kulkien teollisuuden nousu- ja
laskukauden mukaisesti aivan
kuin valtameren vesi. Tämä
työläisten liikkuvaisuus, paikas
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ta toiseen ja maasta toiseen
mm.it telominen
synnytti
eri
maiden ammatillisten järjestöjen
väliset sopimukset ja liittoutu
mat, ammatillisen internationalen.
Tämä ainakin pitää paikkansa,
mikäli Pohjois-Am eri ka on ky
symyksessä. Tänne tuli, varsin
kin varhaisempina aikoina, työ
läisiä. jotka kotimaissaan kuu
luivat ammattinsa järjestöihin,
mutta täällä eivät yhtyneet jär
jestöön ja hyvin usein toimivat
lakotirikkureinakin, mutta koti
maihinsa palattuaan olivat taa
sen järjestyneitä työläisiä. Täl
lainen lonkkasi suuresti Ameri
kan työväenjärjestöjä.
Amerika laisten työläisten oli, ylläpitääksensä järjestönsä ja niiden
avulla ja kautta vissin elämisen
tasonsa.
löydettävä jonkunlai
nen turva tähän luokkaan kuu
luvia siirtolaisia vastaan. Ensin
nä
taisteltiin
siirtolaisuuden
rajottamisen puolesta. Mutta se
ei auttanut. Täytyi pyrkiä yh
teyteen niiden maiden ammatti
järjestöjen kanssa, joista nämä
siirtolaiset Amerikan lannoille
saapuivat. Ensinnä syntyi liit
toja Englannin ja Amerikan,
sitte
Saksan ja Amerikan ja
myöhemmin muiden maiden työ
väenjärjestöjen välille.
Indianan yliopiston professori
Krank T. Stockton selostaa
“The Journal of Political Economy’ssa’' täkäläisen valunen
kansallisen järjestöni syntymistä,
niitä syitä, jotka pakottivat
sen yhteistoimintaan Eurnpan
maiden valunen ammattijärjes
töjen kanssa. Koska ne syyt,
jotka ovat luoneet vai iiri en kan
sainvälisen järjestön, lienevät
ainakin osalta vaikuttaneet mui
denkin ammatti järjestöjen kansainvälistviniseen,
kerromme

muutamilla sanoilla tästä taval
laan historiallisesta kirjotuksesta.
Sisällissotaa ennen ja heti sen
jälkeen
olevana
aikakautena
amerikalaiset työnantajat jokai
sen työtaistelun ajalla värväsi
vät valureita Europan maista,
pääasiallisesti
Englannista ja
Skotlannista, Tänne tulleet mie
het olivat tavallisesti union mie
hiä. 1 le eivät täällä yhtyneet
järjestöön, mutta työskentelivät
jonkun aikaa rikkurien korkeal
la palkalla ja palasivat takaisin
kotimaahansa, Toisen samallaisen tilaisuuden sattuessa he tu
livat jälleen tänne tuoden jon
kun ystävänsä mukanaan. Tä
ten kehittyi jonkunlainen “jär
jestynyt rikkuriluokka”, joka
kotimaassaan kuului järjestynee
seen työväestöön, mutta täällä
toimi rikkureina.
jo niin aikaiseen kuin v. 1865
ryhtyi vai urien järjestön presi
dentti William H. Sylvis neuvot
telemaan Engl., Irlannin Walesin
ja Skotlannin vai urien järjestöjen
kanssa. Sylvis ehdotti näille jär
jestöille. että niiden jäsenet tän
ne tullessaan toisivat muuttokortin järjestöistään ja että heil
tä kotia palattuaan vaadittaisiin
jonkunlainen kortti am eri kalai
selta järjestöltä, joka todistaisi,
etteivät he ole olleet täällä rik
kureina. Sylvis oli kirjeenvaih
dossa kaksi vuotta, mutta tur
haan. Minkäänlaista sopimusta
ei vielä tolloin saatu aikaan, V.
1872 valimien järjestön president
ti Saffin ehdotti edellämainituille järjestöille, että niiden järjes
töjen jäsenet eivät tekisi sopi
musta työnantajien kanssa en
nen Amerikaan saapumistaan,
että jokaiseen amerikalaiseen
siirtolaissatamaan nimitettäisiin
joku union toimitsija, jolta tän-
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ne tulleet vai iirit voisivat pyy
tää neuvoa, että tämän maan ja
Mielistyneen
Kuningaskunnan
valunen järjestöjen välillä yllä
pidettäisiin säännöllistä kirjeen
vaihtoa näistä asioista, että Yh
distyneen Kuningaskunnan valu
nen järjestöistä tulleet valurit
otetaan Amerikan valunen unioon ilman sisääukirjoitusmaksua ja että ellei tänne tullut unioit jäsen jätä munttokorttiaan
tämän maan järjestölle ja saa
täältä lähtiessään sanrallaista
korttia, häntä ei otettaisi jär
jestöön takaisin kotimaassaan,
Skotlannin valurien järjestö
hyväksyi
seuraa va na vuotena
nämä esitykset. Sopusointu näi
den järjestöjen välillä vallitsi
useita vuosia. Vaikka se ei lo
pettanutkaan “ skääppaystä” se
presidentti Saffinin vuonna 1S78
antaman lausunnon mukaan ai
heutti paljon hyvää. Mutta vas
ta vuonna 1902 saatiin todella
veljelliset suhteet vallalle näi
den maiden järjestöjen välille ja
vuonna 1909 John P. Frey, joka
edusti Amerikan Työväenliittöa
Rupla imin anunattiunioiden kon
gressissa sai aikaan samanlaisen
sopimuksen, joka oli vallalla
Skotlannin valurien
järjestön
kanssa myös Tanskan Formerforbundin, Norjan Formerforhumlin. Ruotsin valurien Gjntareförbundin.
Itävallan Central
Verein der Giessrei-Arbeiterin
ja Saksan Metall-Arbeiter Verhadin ja Ranskan metallityöläis
ten liiton kanssa. Myöhemmin
liitto Ranskan metallityöläisten
järjestön kanssa rikkoutui, siinä
ilmenevien syndikalististen virta
usten takia ja koska sen rahalli
nen aseina oli niin epävakainen,
ettei jäsenien “ vaihtoa” katsottu
sopivaksi.
Tällainen 011 ollut valurien
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kansainvälisten
liittoutumien
synty. Ne ovat syntyneet olo
jen pakottamina.
Samalla ta
valla on kehittynyt United Mine
Vorkers of American liitto Europan
maiden hiilenkaivajain
järjestöjen kanssa. Vuonna 1906
kaikkien maiden
järjestyneet
kaivosmiehet hyväksyivät yhtä
läisen muut tokorttij ärj este 1mäti,
jonka mukaan maasta toiseen
muuttava järjestynyt kaivostyö
läinen pääsee järjestön jäseneksi
sisäänkirjotusmaksua maksamat
ta. Kattilasepillä, laivanraken
tajilla, sikaarin tekijöillä, piano
jen ja urkuharmonien valmista
jilla ja ennenkaikkea 111eri miehil
lä ja satamatyöläisillä on olemas
sa tiukkoja kansainvälisiä yhty
miä.
Näitä järjestöjä ei ole voinut
kaamea sotakaan rikkoa. Ne
yhä edelleenkin vaihtavat jäse
niä, luonnollisesti pienemmässä
määrässä kuin ennen rauhallis
ten olojen vallitessa. Ja vuosi
en ajalla niiden yhteistoiminnan
piiriin on tullut muutakin kuin
jäsenien vaihto. Ne yhteisesti
avustavat lakkotaistekijäkin.
*
Näiden kansainvälisten unioiden ohella on olemassa eri mai
den ammattijärjestöjen liittojen
kansainvälinen yhteys, Jokaises
sa maassa ammattijärjestöt muo
dostavat kansallisen liiton, ku
ten Yhdysvalloissa Amerikan
Työväen Uit to. Näillä liitoilla on
olemassa kansainvälinen yhtey
tensä ja sihteeristönsä. Kansain
välinen virasto on Berlinissä ja
sihteerinä toimii Carl Legien ja
hänen apulaisenaan nyt sodan
aikana hollantilainen Qudegeest.
Amsterdamissa. Tämäkin viras
to 011 ollut sodan ajalla toimin
nassa. Sotivien maiden järjestöt

SÄ K E N I A

20 2

ovat sen välityksellä huolehti
neet sotavangeiksi joutuneista
jäsenistään j. n. e. Nyt se Ame
rikan Työväenli iton aiot teestä
puuhaa kansainvälistä rauhankongrcssisa, joka pidettäisiin sa

maan aikaan ja samassa kau
pungissa milloin ja missä suur
valtojen edustajat kokoontuvat
sodan päätyttyä rauhanehdoista
neuvottelemaan ja rauhaa soi
miani aa n.
A. M.

V

Faraon jo u k o t
Ne kiitivät uljaissa vaunuissaan
ne kuningas Faraon joukot.
Ja ne väijyivät kansaa Israelin
kuni kostonkiimaiset houkot.
Mutta kun oikeus oppaanaan
kävi Israel vaaroja kohti,
niin Faraon vilpin ja vääryyden
pyhä sallimus turmahan johti.
Kuten tiettyä, Faraon joukkiot
i e kiitivät kiimassa veren.
Mutt’ kosto se mukana seurasi myös,
— Ja ne joukot on pohjassa meren.
Niin, niin, joka joukkonsa nostattaa
sitä kohti, jot’ oikeus ohjaa,
hänen polkunsa varmasti turmaan vie,
hänen ällänsä ei ole pohjaa.
Mutt’ Israelin eessä on ikuisuus,
se ei konsana kuihdu ei kuole.
Mutt’ valheen puusta se konsaan myös
ei matkasauvaansa vuole.
Jussi Raitio.

