
468  SÄKENIÄ

Am m atillinen työväenliike Canadassa

Vaikka ammatillinen työväen
liike Canadassa on jo useita vuo
sikymmeniä vanhaa, on se siitä 
huolimatta vielä verrattain heik
koa. Syynä siihen ovat maan 
kehittymättömät taloudelliset 
olnstihteet. Vuonna 1915 halli
tuksen tilastojen mukaan kuului 
maan ammattijärjestöihin 144,000 
työläistä. Nykyisin lienee jär
jestyneiden työläisten luku 135.” 
000 seutuvilla. Niin kauan kuin 
Euroopan sota kestää, tulee jär
jestöjen jäsenmäärä jatkuvasti 
vähenemään. Yhtenä vähentäjä
nä 011 työläisten armeijaan yhty
minen ja toisena maastamuutto, 
joka on huomattavasti lisäänty
nyt senjälestä kun työväestöä al
koi uhata pakollinen sotapalve
lus. Toiseltapuolcn järjestöt, so
tatilan vallitessa, eivät ole voi
neet tehdä kyllin voimakasta jär
jestä mi s työtä, vaikka siihen ku
luvan vuoden ajalla olisi ollut 
hyvinkin otollisia tilaisuuksia. 
Sanomalehti- ja puh ese n suuri se
kä erinäisten työläisjoukkojen 
sotalain alaisiksi saattaminen 
ovat olleet vakavina esteinä jär- 
jestämistyölle.

Vuotena 1915 näistä 144,000 
ammatillisesti järjestyneistä työ
läisistä oli 27.9% rautatieläisiä, 
14.2% rakennustyöläisiä, 12.1% 
muita ammattilaisia ja sekatyö
läisiä, 9.6% kaivos- ja murtimo- 
tyÖläisiä, 8.7% palvelijoita ja 
huvittelupaikkojen työläisiä, 8.5% 
metallityöläisiä, 6.6% vaate- ja 
kenkätyöläisiä, 6.3% merimiehiä 
ja muita kuletustyöläisiä ja 4.9% 
kirjapainotyöläisiä.

* * *
Vuotena 1915 järjestyneistä 

työläisistä kuului 71,419 Canadan

am m at t ilmiöiden liittoon (Cana
dian Trades and Labor Cong- 
ress). Kuluvana vuotena Labor 
Congressin jäsenmäärä on ollut 
66,573. Rautatieläiset, jotka muo
dostavat suurimman yksityisen 
järjestyneen työväestön ryhmän, 
eivät kuulu Canadian Trades and 
Labor Congressiin enempää kuin 
Yhdysvalloissa American Fede
ration of Laboriin ja rapparien 
järjestöt ovat myös näihin asti 
olleet erossa, mutta nykyään ne 
puuhaavat yhtymistä. Jälellä 
olevat Labor Congressiin kuulu
mattomat järjestöt ovat luon
teeltaan joko kansallisia tai us
konnollisia ja kokonsakin puo
lesta ne ovat vähäpätöisiä.

I Iinan vähintäkään epäilystä 
voidaan sanoa, että Canadian 
Trades and Labor Congressi 011 
Canadan työväenluokkaa edusta
va järjestö ja samalla se edustaa 
Canadan työväenliikkeen ter- 
veintä ja edistvsmielisintä osaa. 
on se perustus, jolle Canadan 
työväestön vallankumouksellinen 
luokka liike tulevaisuudessa ra
kentuu. Niissä työväenjärjestöis
sä, jotka Trades and Labor jär
jestön muodostavat, on vielä pal
jon vanhanaikaista ämmät ti jär
jestöjä! syyttä, puhtaan ja pelkän 
ammattiunioni sini n kannattajia, 
mutta huomattavan suuri enem
mistö 011 terveen edistysmielistä. 
Voipipa sanoa, että järjestö aat
teilleen vastaa maan kehitysta
soa. ei ole edellä siitä, mutta ei 
myös sanottavasti jälessäkään.

Työväenjärjestö, joka asettuu 
suvaitsevalle kannalle vallitse
viin oloihin nähden, ei ole terve 
ja elinvoimainen. Työväenjärjes
tön ollaksensa edistyvä, täytyy
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arvostella ei ainoastaan porvaril
lista hallitusta, mutta, ja ennen
kaikkea, porvarillista yhteiskun
tajärjestelmää ja tarjota sen ti
lalle oma rakentava yhteiskunta- 
oppinsa. Canadian trades and 
Labor Congressi on tällainen 
porvarillista yhteiskuntaa arvos
televa järjestö. Olisi liioittelua 
sanoa sitä täydelliseksi tässä 
suhteessa, sillä sitä se ei ole liki
mainkaan. Canadan taloudelli
nen elämäkään ei ole vielä täy
dellisesti kapitalistisesti kehitty
nyt. Voidaan sanoa, että teol
lisuuden kehitys on siellä vasta 
alussaan. Nykyaikaista proleta
riaattia on ollut suuremmassa 
määrässä vasta muutaman vuosi
kymmenen ajan. Vielä nytkin 
on olemassa maakuntia, joissa 
kehittynyttä tehdasteollisuutta 
ja sen mukana kehittyvää teol- 
lisuustyöväestöä on vielä san
gen vähän. Tällaisessa asemas
sa ovat merenrantamaakimnat 
Nova Scotia, New lirunswick ja 
Prince Eduard Is!and. Tällais
ten olosuhteiden vallitessa ei ole 
ihmeteltävää, että työväenliike 
ei ole täydellistä, aatteiltaan riit
tävässä määrässä vallankumouk
sellista; se voisi olla paljo taan- 
tumuk sei li sein paakin. Kun ver
taillaan Canadan Trades and La- 
lmr Congressiti ja American Fe
deration of Laborin lausuntoja 
erinäisistä yhteiskunnallisista 
kysymyksistä toisiinsa, t. s. näi
den järjestöjen virallisia kanto
ja, niin huomataan ensiksimaini- 
tun olevan paljon edellä luokka
tietoisuudessa, vaikka Yhdysval
lat ovat sanomattoman paljon 
edellä Canadaa taloudellisessa 
kehityksessä.

Trades and Labor kongressin 
viimeinen konventsioni, joka pi
dettiin kuluvan vuoden syyskuun 
loppupuolella Torontossa, Onta

riossa, oli monessa suhteessa 
merkillepantavin ja arvokkain 
Canadan työväenliikkeen histori
assa, Sen merkittävyys ja ar
vokkuus ei ole yksinomaan vain 
siinä, että se oli edustajalukunsa 
puolesta suurin, mutta sen mer
kittävyys on niissä päätöksissä, 
jotka siellä tehtiin ja siinä hen
gessä, joka siellä vallitsi.

Kun otetaan huomioon Eng
lannissa aina viime vuosiin saak
ka vallinnut ja Yhdysvalloissa 
yhä edelleenkin vallitseva katso
mus, että järjestyneen työväes
tön on pysyttävä erossa politii
kasta, niin jo yksistään se pää
tös, jossa työväenluokan itsenäi
nen politiikka tunnustetaan vält
tämättömäksi ja luodaan taval
laan alku itsenäiselle työväen
puolueelle, joka tulisi olemaan 
järjestyneen työväestön tarpeiden 
ja vaatimusten ajajana politilli- 
sella alalla, on tekevä vallanku
mouksen järjestön menettelyta
voissa. Trades and Labor Cong
ressi, samoin kuin American Fe
deration of Labor’ikin, on tähän
kin asti ollut lainsäädäntäjärjes- 
tö, jonka kantta ja avulla jär
jestyneet työläiset ovat koetta
neet saada työväenluokkaa hyö
dyttäviä lakeja. Ne keinot, joil
la noita lakeja on koetettu saada, 
ovat: porvaripolitiikkojen rukoi
leminen ja jonkunlaisen painos
tuksen harjottaminen porvarilli
siin lainsäätäjiin. Jokainen vä
hänkin Yhdysvaltain ja Canadan 
yhteiskunnallisia oloja tunteva 
henkilö tietää, että tämä toimin
ta on ollut tuloksetonpa. Men
neeltä ajalta saadut kokemukset 
ja ne iskut, joita Canadan työ
väestö on erikoisesti sota-aikänä 
saanut, avasivat järjestyneen työ
väestön silmät näkemään, että 
taloudellisen toiminnan rinnalla 
tarvitaan myös politillinen liike,
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ei yksistään työväenluokan ku- 
mousliikkeenä, mutta myös tä
mänpäiväisten tarpeiden tyydyt - 
täjänä.

Toinen tärkeä, tai oikeammin 
kaikkein tärkein päätös on se, 
jossa kannatetaan hallituksen 
omistusoikeutta rautateihin, kai
vantoihin, tehtaisiin, jauhomyl- 
lyihin, teurastamoihin j. n. e. 
Tämänkin päätöksen syntymiseen 
oli vaikuttamassa sota-aika. Ca
nada lienee ainoa sotaakävpä 
maa, jossa sodan ajalla ei ole 
edes yritettykään asettaa rajoja 
omistavan luokan hajottamalle 
riistolle, Seurauksena siitä on 
ollut ennekuulumatoin elintar
peilla kcinottcleminen ja elinkus
tannusten kohoaminen. Kun työ
läisten palkat toiseltapuolen ei
vät ole voineet kohota vastaavas
sa määrässä, elinkustannusten 
kohoaminen on merkinnyt työ
väenluokan elintason huomatta
vaa alenemista. Tämä saattoi 
työläiset käsittämään ja avoi
mesti julistamaan, että asiainti
laa ei voida muuten korjata kuin 
hallituksen omistuksen kautta. 
Toiseltapuolen tähän päätökseen 
sisältyy yhteisomistuksen peri
aatteen, sosialistisen yhteiskunta
opin, tunnustaminen. Se ei il
mene niinkään päätöksen sana
muodossa kuin niissä keskuste
luissa ja väittelyissä, joita kon- 
ventsionissa tästä asiasta käy
tettiin. Huomattavan suuri enem
mistö edustajista näytti käsittä
vän, että työväenluokkaa ci va
pauteta porvarillista järjestelmää 
paikkaamalla, sen luultavampia 
epäkohtia korjaamalla, mutta se 
vapautus saavutetaan vain muut
tamalla omistussuhteet toisenlai
siksi.

Vähemman arvoisia eivät ole 
nekään päätökset, joissa tuomi
taan pakollinen asevelvollisuus

ja miespuolisen väestön registec- 
raus ja lausutaan Canadan järjes
tyneen työväestön kanta sotaan 
nähden. Konventsionissa ei il
mennyt pienintäkään vihamieli
syyden osotusta vihollisina iden 
työläisiä kohtaan. American Fe
deration of Laborin esitys työ
väen rauhankonferensin pitämi
sestä samalla ajalla ja samassa 
paikassa, missä survaltojen dip
lomaatit kokoontuvat rauhasta 
neuvottelemaan, hyväksyttiin ai
van yksimielisesti, vaikka Eng
lannin ammattiunioiden kongres
si oli esityksen juuri vähäistä 
ennemmin tavallaan hylännyt 
silla perusteella kuin englanti
laisten työläisten olisi tässä kon
ferenssissa pitänyt olla yhteis
toiminnassa saksalaisten työläis
ten kanssa. Monet edustajista 
puheessaan pelkäämättä lausui
vat, että saksalaiset eivät ole C a 

nada laisten enempää kuin eng- 
lantilaistenkaan työläisten vihol
lisia. Todelliset työväenluokan 
viholliset, kapitalistit, asuvat 
kunkin maan rajojen sisällä.

Päätökset, joilla kannatetaan 
m i ni m ipa 1 ka n, mak s i m ity öpä i vän 
laeilla määräämistä, vaaditaan 
vanhuus-, työttömyys- ja sairaus
vakuutusta työläisille ja eläkettä 
leskiksi jääneille työläisäideille, 
kaikki merkitsevät jyrkkää poik
keamista tähän asti vallinneesta 
kannasta. Ne kaikki merkitse
vät edistystä, kehitystä oikeaan 
suuntaan. Suuri m cr k i tvksel Unen 
seikka on mvös se, että järjestö» 
virkoihin valittiin maan tunne
tuimmat sosialistit. Se ainakin 
epäsuorasti osottaa niiden aattei
den tunnustamista, joita nämä 
miehet ajavat.

* * *

Henkilöille, joiden suurimpana 
elämäntehtävänä on työväenjouk-
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kojen valistaminen ja järjestämi
nen ja joiden valtavin toivo on, 
että luokkatietoinen työväenliike 
edistyisi, konventsioni oli ilon ja 
rohkaisun tuoja. Se vahvisti 
horjunuttakin uskoa työväenluo
kan heräämiseen, valistamiseen, 
järjestymiseen ja lopulliseen val
taan nousuun. Konventsioni oli 
tällainen rohkaisuntuoja sitäkin 
suuremmalla syyllä kun se pi
dettiin ajalla, jolloin edistyneem- 
pien maiden edistyneimmät työ
väenjärjestöt näyttivät luopuneen 
aatteistaan "kansallisen yhtenäi
syyden” nimessä, ajalla, jolloin 
monet, ennen niin rohkeat ja 
tarmokkaat työväenluokan esi
taistelijat saarnaavat luokkarau- 
haa työväenluokan ja kapitalisti- 
luokan välille.

Kun vertaa Canadan ämmätti- 
unionistien konventsionia vä
häistä ennen pidettyyn Englannin 
ammattiunionistien konvent sie
niin, niin niiden välillä huomaa 
suuren eroavaisuuden. Englan
nin unionistien konventsionissa 
“luokkarauhan" nimessä vältet
tiin kaikkea arvostelemista. Sa

notaankin, että konventsioni juu
ri tämän arvostelun puutteen 
tähden oli vähämerkityksellinen. 
Silla ei katsota olleen sitä vai
kutusta brittiläiseen yhteiskunta
elämään kuin aikaisemmilla 
konventsioneilla on ollut.

Canadan työläiset eivät sääs
täneet arvostelua. He tekivät 
sen hartaasti, kohdistivat sen 
hallitukseen ja siihen järjestel
mään, jota hallitus pystyssäpi- 
tää. Ja heillä oli tarjottavana 
jotakin arvostelemansa sijalle. 
Kaikki ei liene julkitollut kaik
kia tyydyttävän tietoisesti. Pal
jon lienee ollut vaistomaistakin 
joukossa. Mutta varmaa on, et
tä Canadan työläisten kouvent- 
sionilla, sen päätöksillä, on val
tavampi vaikutus canadalaiseen 
elämään kuin englantilaisten 
konventsionilla heidän maansa 
asioihin. Ja mikä parhainta, Ca
nadan ammattijärjestöjen kon
ventsioni varmasti herättää työ
läisissä luottamusta järjestymi
seen, sillä on herättävä ja ko
koava vaikutus työväenluokkaan. 
Luutuneisuutta siellä ei ollut.

Y. M.


