ITÄVALLAN SOSIALIDEMOKRATIA

Itävallan sosialidemokraattinen puolue piti kolmannen konventsioninsa Wie
nissä viime marraskuun j, 6 ja 7 päivinä. Kokoukselle puoluehallinnon taholta
esitettiin 30 painettua sivua käsittävä kertomus puolueen kasvamisesta ja sen
toiminnasta edellisen puoluekokouksen jälkeen. Siitä ilmeni ensiksikin, että
puolueessa on nyt 335,863 jäsentä. Kun itävallan teollisuus on keskittynyt mel
kein kokonaan Wieniin ja sen sivukaupunkeihin, niin on aivan luonnollista, että
suuri osa puolueen jäsenistä on myös Wienissä, nimittäin suunnilleen noin kaksi
kolmatta osaa koko jäsenmäärästä, eli tarkalleen sanottuna 223,908. Niissä
maakunnissa, missä pikku talonpojat muodostavat väestön enemmistön, puolue
on heikko, kuten esimerkiksi Voralbergissä,
Viidenkymmenenkahden ammattiunion sanomalehden lisäksi Itävallassa on
IS sosialistista lehteä, joiden yhteenlaskettu tilaajämäärä nousee 900,000. Wieniläisellä pätväiehdellä, Arbeiter Zeitungiila luonnollisesti on korkein tiiaajamäärä,
nimittäin 105,ooo.
Valistustyön alalla puolue on tehnyt paljon. Viime vuoden ajalla sen toimes
ta on esitetty 162 teatteriesitystä valtion oopperoissa ja teattereissa, joissa näy
tännöissä on käynyt 185,000 wieniläistä työläistä. Tämän lisäksi “Volk$wehrin”,
itävallan milisin, kasarmeissa on puolueen toimesta pidetty historiallisia, kirjal
lisuus- ja taloustiede-luentoja.
Sosialistisen nuorisoliiton jäsenmäärä Alppimaakunnissa on kohonnut 4,886
— 16,146, ollen koko liiton jäsenmäärä nyt 25,556. Sosialistisen naisten jär
jestön jäsenmäärä lisääntyi vuoden ajalla seitsemällä tuhannella, ollen se nyt
76,709. Tosiasia kuitenkin on, että 772,146 ammatillisesti järjestyneestä palk
katyöläisestä vain puolet kuuluvat sosialistipuolueeseen. Tästä syystä Itävallan
sosialistit ovat asettaneet ens «naiseksi tehtäväkseen värvätä jälellä oi evätkin jär
jestyneet työläiset puolueen riveihin.
Nyt pidetty puolueen kokous oli monessa suhteessa merkillinen. Puoluees
sa on tähän saakka ollut vasemmisto, joka on kannattanut Kommunistiseen In-
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ternationaleen ehdoitta liittymistä. Tämä vasemmisto, vaikka vielä kuuluikin
nimellisesti sosialidemokratiseen puolueeseen, otti viimeiseen vaalitaisteluun osaa
omalla ohjelmallaan. Tästä syystä se nyt pidetyssä puoluekokouksessa tuli puo
lueesta eroitetuksi.
Mikäli sosialistinen Internationale on kysymyksessä, niin Itävallan sosialidemokratinen puolue on tähän .puoluekokoukseen saakka ollut nimellisesti Toi
sen Internationalen osa. Vaikka se viime talvena kieltäytyikin lähettämästä edus
tajiaan toisen Internationalen kongressiin, se ei ole siitä kuitenkaan vielä tähän
mennessä virallisesti eronnut. Tämä kokous nyt lopullisesti päätti katkaista
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välit Toisen Internationalen kanssa. Tämän lisäksi kokous Friedrich Adlerin pit
kän selostuksen jälkeen hyväksyi Internationale-kysymyksestä seuraavan ponnen:
“Puoluekokous selittää ,että saksalaisen Itävallan sosialidemokraattinen työ
väenpuolue ei enään kuulu toiseen Internationaleen, mutta ei myöskään voii liit
tyä kolmanteen koska Kolmas Internationale toisen kongressinsa päätösten ja
etenkin 21 liittymisehtonsa mukaan tahtoo olla vain kaikkien maiden bolshevikipuolueiden keskusjärjestö ja tahtoo ulottaa hajoitustyönsä ammatilliseenkin in
ternationaleen. Kokous pysyy vuoden 1919 puoluekokouksen kannalla, että
eivät Brysselin eivätkä Moskovan päätökset tarjoa takeita siitä, että ne voisivat
toteuttaa kaikkien maiden köyhälistön yhdistämisen. Kokous tervehtii ilolla
kutsuja, jotka Saksan riippumattomat. Sveitsin sosialidemokratia ja Englannin
työväenpuolue toisistaan riippumatta ovat lähettäneet tarkoituksella kutsua kool
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le konferenssi, johon kaikki puolueet ottaisivat osaa, jotka kuten Itävallan sosia
lidemokratia eivät kuulu toiseen eivätkä kolmanteen Internationaleen. Puolue
kokous antaa puoluehallinnon tehtäväksi lähettää edustajia tähän konferenssiin
ja vaikuttaa siihen suuntaan, että eri konferenssisuunnitelmat yhdistettäisiin.
Puoluekokous tervehtii ilolla Wieniä kokouspaikkana. Puoluekokous ei odota
konferenssilta, että se perustaisi uuden “neljännen internationalen", vaan että se
neuvottelisi, mitä menettelytapoja noudattaen on mahdollista luoda työväenluo
kan maailmanjärjestö, johon kaikkien maiden luokkatietoisen köyhälistön jou
kot voivat yhtyä.”

BERNIN KONFERENSSI

Joitiukuun viidentenä päivänä kokoontui Bernissä, Sveitsissä, sellaisten $osialistipuolueiden konferenssi, jotka ovat eronneet Toisesta International es ta,
mutta joita ei ole hyväksytty Kommunistiseen Internationaleen, tai jotka eivät
ole katsoneet voivansa, maissaan vallitsevan tilanteen tähden, yhtyä Kommunis
tiseen internationaleen. Sveitsin sosialistipuolueen toimeenpaneva komitea, joka
kutsun lähetti, selitti konferenssin tarkoituksen olevan keskustella, miten saatai
siin lievitetyksi Kommunistisen Inter nation ale n liittymisehtoja, että nekin puo
lueet, jotka vielä ovat pieninä vähemmistöinä maissaan, joissa vallitsee synkkä
kapitalistinen taantumus, voisivat Kommunistiseen internationaleen liittyä hä
vittämättä kaiken julkisen toiminnan mahdollisuuksia.
Konferenssiin Amerikaan saapuneiden sähkösanomat]elojen mukaan oli saa
punut edustajia seuraavasti: Arthur Crispien, Georg Ledebour ja August Hilferding, Saksan riippumattomasta sosialisti-puolueesta, Friedrich Adler Itävallan sosialistipuolueesta, Jean Longuet ja Paul Faure Ranskan sosialistipuolueesta ja
Richard Wallhead, Francis Johnson ja Emanuel Shindell Englannin riippumatto
masta työväenpuolueesta. Tämän lisäksi konferenssissa ovat Sveitsin sosialistit
luonnollisesti edustettuina. Espanjan sosialistit olivat myös keskustelleet edus
tajan lähettämisestä, mutta kokouksen alkuun saakka ei edustajaa näytä saa
puneen. Amerikan Sosialistipuolue oli myös saanut kokouskutsun, ja Sosialistipuolueen kansallistoimeenpaneva komitea päättikin yleisäänestyksellä lähettää
edustajan, mutta ajan vähyyden ja passinsaantivaikeuksien tähden edustajan lä
hettäminen jäi.
Yhdysvalloissa .erikoisesti suomalaisten “vasemmistolaisten" keskuudessa
syytettiin, että kysymyksessä on Neljännen Internationalen perustaminen ja että
Yhdysvaltain Sosialistipuolueen toimeenpaneva komiteakin täten ottaa osa3 Mos
kovan Internationalelle kilpailevan järjestön muodostamiseen. Mistään sellaisesta
ei kuitenkaan ollut kysymys. Ne, jotka konferenssin järjestivät, nimenomaan
selittivät, ettei kysymyksessä ole minkään kilpailevan järjestön luominen ja ettei
mikään konferenssiin osaaottanut järjestö ole sidottu noudattamaan sen pää
töksiä. Konferenssin päätöksistä selostamme Säkenien seuraavissa numeroissa.

AMMATILLISEN INTERNATIONALEN
KONGRESSI

Viime marraskuun 22 päivänä ja sitä seuraavina päivinä pidettiin Lontoossa
ammatillisen Internationalen, eli n. s. Amsterdamin Internationalen kongressi,
jossa oli 28 miljoonaa ämmättiunioiihin järjestynyttä työläistä edustettuna. Tämä

4

SÄKENIÄ

Internationale, Joka todellisuudessa on tällä hetkellä kaikista työläisten kansain
välisistä Järjestöistä suuria joukkoja edustavin ja jolla todella on vaikutusvaltaa
Länsi-Europan asioissa, kuten Unkarin boikotti ja Puolan saarto selvästi osoit
tavat, on siinä omituisessa asemassa, että se on sekä oikeiston että vasemmiston
hyökkäyksien kohteena. Taantumukselliset ammattijärjestöt eivät pidä sen
politiikasta. Muutamia kuukausia takaperin American Federation of Laborin
toimeenpaneva komitea, Gompersin johdon alaisena julistautui eroon tästä jär
jestöstä, koska se toiminnassaan noudattaa sosialistista politiikkaa ja koska se
julisti Puolan kansainvälisen saarron alaiseksi sen johdosta kun Puola alkoi hyök
käyssodan Neuvosto-Venäjää vastaan. Englannin taantumuksellisten unionistien
johtomies, Appieton, on samoista syistä eronnut Amsterdamin Internationalen
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toimeenpanevan komitean puheenjohtajan toimesta. Appieton ei edusta Eng
lannin Ammatti un ioiden Kongressia, johon kuuluu seitsemän miljoonaa jäsentä,
vaan vanhempaa kansallista järjestöä, Trade Union Federationia, johon kuuluu
enää vain vanhoillisimpia ja ammattikuntamaisimpia unioita ja jonka merkitys
on vuosi vuodelta vähentynyt Trade Union Congressin rinnalla.
Moskovan Kommunistinen Internationale ja sen toisessa kongressissa pe
rustettu Punainen Ammatillinen Internationale taas toiselta puolen hyökkäävät
Amsterdamin Internationalea vastaan “keltasena pettureiden järjestönä”. Mos
kovasta lähetettiin Lontoon kongressille avoin kirjelmä, jonka ovat allekirjoitta
neet Zinorvjeff, Radek, Lenin, BukJharin, Queidh, Beta Kun, Rudiansky, y. m.
Kommunistisen Internationalen puolesta ja Tomsky, Losovsky, Rosmer, Milkitsh
ja Shablin Punaisen Ammatillisen internationalen puolesta. Lainaamme tuosta
avoimesta kirjelmästä Lontoon Daily Heraldista seuraavat tärkeimmät, luonteenomaisirrvmat ja kuvaavimmat kohdat:
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‘‘Kansalaiset:— Te kutsutte kongressianne Ammattiunioiden Kansainvälisek
si Kongressiksi, Todellisuudessa se on vain keltaisten johtajain kokous, jotka
jatkuvasti pettävät työväenliikkeen perimmäiset edut yleisesti ja ammattiunioi
den edut erikoisesti,
“Te tulette huudahtamaan, että tällä kirjeellä me soivaamme kymmeniä mil
joonia järjestyneitä työläisiä. Te voitte huutaa niin paljon kuin haluatte. Me
emme edes ajättele järjestyneiden työläisten solvaamista. Ei ole työläisten vika,
vaan heidän onnettomuutensa, että te, keltaiset johtajat, voitte vielä puhua työvänjärjestqjen puolesta.
"Me hyvin tiedämme, että niiden miljoonien työläisten joukossa, joita te
“edustatte”, on monta rehellistä ja tietoista työläistä, jotka kuitenkaan eivät ole
riittävästi järjestyneet poistaaksensa teidät.

Veniijiin jn Viron ruutuni neuvottelun valtuutetut,

Nuolella, merkitty on yenäjän lähettiläs Virossa, Gsechovsky. (Santeri
Nuortevan lähettämä.
“Te voitte olla vakuutettuja, että se hetki on tuleva.”
Tämän jälkeen kirjelmässä arvostellaan sitä osaa, mitä ammattiunioiden joh
tajat näyttelivät sodassa. Lagien ja hänen seuralaisensa kiihoittivat saksalaisia
työläisiä ranskalaisia vastaan. Yhtä kyynlllisesti Jouhaux ja hänen seuraajansa
kiihoittivat ranskalaisia saksalaisia vastaan. Nyt he ovat, kirjeessä lausutaan,
kokoontuneet ja juhlallisesti antaneet anteeksi toisilleen. He toivovat, että tämä
liitto tulee olemaan keskinäinen vakuutus siitä, ettei heitä koskaan tulia ran
kaisemaan petturuudestaan työläisiä kohtaan. Mutta yhtä paljon kuin avoimet
imperialistit, ovat patrioottiset työväemmiehetkiii, asiakirjassa lausutaan, syyllisiä
hirvittävään sodan hävitykseen ja jatketaan:
“Te olette jossakin määrässä muuttaneet työläisten pettämistapojanne teu
rastuksen päätyttyä, mutta petturuus on, kuten tähänkin asti, teidän pääammat-
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tinne. Te olette auttaneet ryövärien Kansainliittoa perustamaan työtoimiston,
Jonka johdossa on sellainen kokenut roisto kuin “sosialisti’1 Albert Thomas,
Joka yrittää petkuttaa kaikkien maiden työläisiä, koettaen uskottaa heille, että
porvaristo välittää jotakin työväestön suojelemisesta. Sydämessänne jokainen
teistä tuntee hyvin, että kansainvälinen työtoimisto on kapitalistien järjestö —
vain “punainen silli” (englantilainen lauseparsi) poikkitien kansainvälisen työ
väestön edessä.”
Kirjelmässä moititaan Legieniä siitä, että hän on eroittanut kommunisteja
Saksan ammattlumoista ja Ranskan Confederation Generale du Travailin äskeistä
päätöstä, jolla sen toimeenpanevalle komitealle annettiin valtuutet erottaa n. s.
vasemmistolaisia, jos ne yrittävät hajoittaa mainittua liittoa. Englantilaista Hen
dersonia ja muita “keltaisia johtajia” moititaan siitä, että hän on estänyt Eng
lannin Kommunistipuolueen pääsemästä työväen puolueeseen. “Yli maailman
pienet ja suuret nosket, jotka ovat anastaneet itselleen rukavan aseman ammat
tiuroissa, tekevät samoin”, lausutaan kirjeessä ja jatketaan edelleen;
“Te julistatte sodan Kommunistista lnternationalea vastaan ja sodan te tu
lette saamaan. Työläisillä tässä taistelussa ei ole mitään muuta menetettävää
kuin kuollut painonsa — teidät.
“Monet teistä, herrat, kerran kuuluitte työläisiin. Monet teistä saitte va
listuksenne niillä vähillä varoilla, mitkä ansaittiin kovalla työllä. Monet teistä
ovat lähtöisin meidän keskuudestamme. Useihin teistä työläiset luottivat tähän
asti. Nyt te kokootte ympärillenne kourallisen työväen aristokratiaa ja asetatte
sen pääoman palvelukseen. Parhaimman mitä työläinen omistaa, hänen elämäntuntemuksensa, hänen voimansa ja sitkeytensä te saatatte pääoman käytettäväksi.
Te hyvin tunnette työväenluokan la'jat ja heikot kohdat ja käytätte sitä hyväk
senne pelastaaksenne kapitalistit vaikealla hetkellä. Teistä on tullut “gentlemanneja”. Kaksi sormea, jotka osakepörssin kuningas ojentaa, on rakkaampi
ja mieluisampi teille kun työväenluokan luottamus.”
Avoin kirjelmä päättyy väitteeseen, että Amsterdamin Internationalen joh
tomiehet .tietoisina heikontuvasta voimastaan ja Toisen Internationalen kuole
masta, koettavat nyt täyttää sen paikan keltaisella Ammatillisella Internationalella, mutta jonka uusi Moskovan Ammatillinen Internationale on kukistava.
Tässä kirjelmässä, kuten useimmissa Kommunistisen Internationalen julis
tuksissa, puhutaan yksinomaan "johtajista”. Järjestyneen työväen joukkoja
käsitellään kuin nappuloita “väärien ja keltaisten” ja ‘'oikeiden!1 johtajain kä
sissä. Lontoon Daily Herald, joka Kommunistisen Internationalen toiseen kon
gressiin saakka oli kaikella voimallaan Kommunistisen Internationalen kannalla
luottaen, että se antaa kunkin maan siihen liittyville puolueille oikeuden määri
tellä omat menettelytapansa, lausuu toimituskirjotuksessaan avoimen kirjeen
johdosta seuraavaa;
“Ammattiunioiden Kansainvälinen kongressi kokoontuu Lontoossa tänään.
Kukaan el voi teeskennellä että se olisi täydellisesti kalkkia maita edustava kokous
tai että koko maailman järjestyneen työväen joukot olisivat yksimielisesti sen
takana. Siitä huolimatta se on edustavin ammattiunioiden kansainvälinen kongres
si mitä on pidetty moniin vuosiin ja puhuu 28 miljoonan järjestyneen työläisen
nimessä. Ja me valitamme sitä kieltä mitä käytetään Moskovasta Kommunisti
sen Internationalen ja Punaisen Ammatillisen Internationalen nimessä annetussa
manifestissa, jossa tuomitaan kaikki “oikeistolaiset” ja “maltilliset” johtajat il
man eroitusta pettureiksi. Maailmassa ei voiteta mitään huudolla “petturi” !
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niille, Joiden kanssa rae emme ole yhtä mieltä, Karl Marxikaan ei koskaan aja
nut tällaista yksinomaisuutta. Hänelle — samoin kuin meillekin — tärkein
Seikka oli työväenluokan yhteenkuuluvaisuus taistelussaan yksityisomaisuuden
pakkoluovuttamiseksi. Tämä on työväen päämäärä ]a työväestö on tulemassa
entistä tietoisemmaksi ja tarkemmaksi tässä kohdassa.
“Rakentava tehtävä ‘vasemmistolle’ tässä maassa ei ole teeskennellä että
kalkki ‘oikeistolaiset’ ovat pettureita ja kaikki ‘vasemmistolaiset’ ovat enkelei
tä, eikä hyökätä ammattiunioiden suurta ja voimakasta koneistoa vastaan, joka
kaikista puutteellisuuksistaan huolimatta, on brittiläisten työläisten kallein omai
suus, mutta työskennellä tämän koneiston säännölliseksi parantamiseksi ja sen
käyttämiseksi teollisuuden täydelliseksi yhteiskunnallistuttamiseksi, Brittiläi
sellä työväellä on voimaa ja keinoja — silloin kun sillä on tahtoa — suorittaa
rauhallinen vallankumous.”
m
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Käynti Siperialaisessa kylässä
Kirj. J u s s i

Koni laiskasti raittia lönkyttää,
puuakseli parkuu ja paukkuu,
kyläipiskit pörröiset räkyttää,
ajopoikanen xkaakkia haukkuu.
Katulammikon laidassa rääkynä soi
ankkaparven ja röhkinä possuin.
Ukonturilas tietä taas tallata voi
kesäkuumalla huopaisin tossuin.
Kylän pelimanni raitilla raiuttaa
iloks ihmisten raikuvat rallit,
ja perässä pelimannin vaeltaa
tytön tyllit ja poikaset jallit.
Joen toiselta puolelta laitumeltaan
kylän karja se ui että molskaa.
— Mut pelimanni painavi palkeistaan
ihan ilman täydeltä polskaa.
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Ajo.poikakin moisesta viehättyy
ja unohtaa piiskan ja nuhteet,
puuakselin parkukin hiljentyy
ja loppuvat liikkumissuhteet.
Mut hetkinen vain, niin ilmassa soi
taas vihaisna poikasen siima,
ja kaakkikin eellehen kompuroi
iihan viivana — virsta Ja tiima.
Ja nitnpähän kylä taas jälkehen jää,
puuakseli 'parkuu (ja paukkuu.
Eikä ihme, näät pojalla hiessä on pää
kun kaakkia hakkaa ja haukkuu.
Ja kaakinkin lantiot hiestyneet on,
näät tultu on virsta ja tiima.
Mut moinenpa lento ois mahdoton
jos piiskan ei suihkaisi siima.
Siperiassa, kesällä 191 S.
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