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Yksi Suuri Unio.
Kirj. S. G. Johanson..

I. W. W. liiti to on julistanut tarkotuksenaan 
olevan järjestää työväenluokka, jos ei koko maail
man, niin ainakin Yhdys-valtain. Mitenkä tämä 
järjestämistyö tulee onnistumaan, riippuu eri
laisista mielipteistä ja haluista jäsenistön keskuu
dessa. Toiset toivovat, että itsenäiset ja A. F. 
of Laborn uuiot tulevat yhtymään I. W. W. liit
toon järjestöinä. Toiset taas ajattelevat, että se 
olisi vahingoksi järjenstölle. He sanovat, että 
vanhoja unioita opetetaan ammatti unioitten 
kouluissa, eivätkä voi olla kykeneviä hyväksy
mään kyllin nopeaan teollisuus unionismin peri
aatteita. Viimeksi mainitut työläis toverit usko
vat, että on parempi koota jäseniä yksi kerrallaan, 
saadaksemme jäsenistön, joka täydellisesti ym
märtää kysymykset, jotka järjestöä kohtaavat. 
Kuitenkaan ei ole tehty mitään päätöstä tämän 
kysymyksen suhteen, joten yksi saattaa olla oi
keassa yhtä hyvin, kuin toinenkin. Ilo näyttää 
olevan yhteisenä, milloin hyvänsä lehtemme il
moittavat, että joku järjestö yhtyy meihin jär
jestönä.

Mitä hyvänsä uskommekin yksilöinä, niin 
voidaan sanoa, että me emme tule määräämään 
järjestäytymismuotoamme, vaan kapitalisti luok
ka. Siksi, että kapitalisteilla on valta ratkaista 
mitenkä yhteiskunnallinen muutos tulee tapah
tumaan. He voivat antaa työläisten järjestyä 
ja rauhallisesti kehittyä, taikka he voivat alkaa 
särkemään työväen järjestöjä ja synnyttämään 
sisällis-sodan. Industrial Workers of the World 
ei halua sisällis-sotaa, tai mitään muutakaan so
taa. Toiseksi, jotkut kapitalistien asioitsijat ovat 
tunnustaneet, että heidän herransa haluavat si
sällis-sotaa, mitä pikemmin, sitä parempi. Asiain 
näin ollen meidän pitää aina tarkata kapitalistien 
liikkeitä ja hyväksyä menettelymme sen mu
kaan.

I. W. W. liittoa ei ole tehty laittomaksi jär
jestöksi lainlaatijakuntain taholta, eivätkä kor
keammat oikeudet ole julistaneet sitä lakivas- 
taiseksi. Ainoastaan kapitalistiluokalla on sel
lainen oivallinen oikeus, että kuka hyvänsä seriffi

tai murkka tuomari voi julistaa järjestön laitto
maksi. Sanotaan, että lainlaatijoilla nyt on te
keillä lakeja, tekemään I. W , W. liitto ja  muutkin 
vallankumoukselliset järjestöt laittomiksi, ja  ne 
lait ehkä ovat hyväksytty jo ennen kuin tämä on 

/ painettu. (Saksan keisarin oikea käsi Eismarck, 
myöskin teki sosialismin laittomaksi Seksassa, ja 
kuitenkin jonkunlaiset sosialistit hallitsevat sitä 
maata tänä päivänä.) Mutta lainlaatijakuntain 
edessä oleva suuri kysymys ei ole tehdä I. W. W., 
Kommunisti Puolue ja pienemät järjestöt lakivas- 
taisiksi; joka heidän mielestään on helppo teh
tävä. Kaikki työväenluokan järjestöt, jotka tais- 
telvat työnantajia vastaan, saadakseen suurem
man osan työnsä tuloksista, pitää ottaa huomioon 
ja seurauksena on laittomaksi tekeminen. Lakien 
pitäisi olla tasapuolisia kaikkiin yhteiskunnan 
jäseniin nähden ja tehdä laki suoranaisesti työ
läisten järpestöjä vastaan, on vakava yritys. 
Siksi he epäröivät. Jos sellainen laki tullaan 
hyväksymään, niin tämän kirjoittaja ennustaa, 
että mitä hän on esittänyt tässä, on täsmälleen, 
mitä tulee tapahtumaan.

Sinä sanot, että A. F. of L. ei milloinkaan 
tehdä lakivastaiseksi. Katso kivi hiili kai v o styölöi- 
siin. Eikö heidän johtajansa vankittu ja pääs
tetty vapaaksi $10,000 takausella? Ja  eikö hal
litus pakoittanut heitä takaisin töihin? Eikö kon
gressissa ole juuri nyt esillä lakiehdotus, joka 
tulee tekemään rautateillä lakon laittomaksi?

I. W. W. liitto ei vielä ole julistettu laittomaksi 
mikä on ollut kapitalistien politiikka tätä järjes
töä kohtaan? Me kaikki tiedämme, että I. W. W. 
liiton jäsenet ovat joutuneet tervatuiksi, höyhen- 
nettäväksi, piestäväksi, vankiloihin työnnetyiksi 
ja pahoinpidellyiksi äärimmäisyyksiin saakka. 
Kapitalistien I. W. W. liiton vainon päätarkotuli
sena on näennäisesti tehdä järjestöstä variksen- 
pelätin. Heidän tarkoituksenaan on saada kir
jaimille I. W. W. niin paha nimi, etfeivat joukot 
järjestyisi meidän riveihimme. Hyökkäys teh
dään I. W. W. haalille. Jäsenet vankkaan ja 
kirjallisuus poltetaan. Sitten sanomalehdet ku
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vaavat I. W. W. liiton, vankitsevat heitä ja 
sanovat työläisille: “ Tätä saat jos yhhyt tähän 
unioon” .

Jäsenten vankitseminen ja heidän vankiloissa 
pitäminen ilman mitään syytöstä heitä vastaan, 
ilman oikeeuden kuulustelua; jäsenistön kahteen- 
lymmeneen vuoteen asti vankiloihin tuomitse
minen, ilman mitään rikosta; järjestön omai
suuden laiton ottaminen ja hävittäminen; posti- 
halli tuksen postin takavarikoimen ja kaikki, eivät 
ole muuta kuin I. W. W. repimistä ja huomoon 
huutoon saattamista.

Ottakaamme ainoastaan yksi esimerkki, kat
sokaamme mitä tapahtui New Yorkissa. Syk
syllä v. 1919 New Yorkissa pidettiin kokous, 
johon otti osaa 13 I. W. W. liiton osastoa ja 8  

itsenäistä järjestöä, joitten tarkoitus oli keskus
tella, josko näitten järjestöjen tulisi yhtyä I. W.
W. Edustajain kokous oli myötätuntoinen I. W. 
W, liitolle ja kysymys yhtymisestä jätettiin kysy- 
mykessä olevain uniotten yleisäänestyksellä lopul
lisesti ratkaistavaksi. Heti jälkeen tämän ko
kouksen tapahtui Rebel Workerin ja I. W. W. 
haaleihin hyökkäämiset. Kalustot särettiin, kir
jallisuus takavarikoitiin ja jäsenet vankittiin. 
Näihin tapahtumiin ei varmaankaan kiihoittaneet 
mitkään muut tapahtumat New Yorkissa ja 
voimme pitää niitä pelotuksena niille uniolle 
yhtymästä I. W. W. Ja  samallaista on tapahtunut 
kerta toisensa perään viime vuosien aikana.

Kapitalistit ja heidän palkkalaisena myös las
kevat, että vankitse maila jäsenet, järjestö tulee 
kiinitetyksi puolustus työhön niin, ett’ei sille jää 
aikaa järjestää eikä käydä lakkoja..

Kuka hyvänsä voi itse päättää, tuleeko hallit
seva luokka onnistumaan noissa menettelyissään. 
Tosiasia on, että suurin osa työläisiä tunnustaa, 
että I. W. W. on oikea teoriassa.

Työnantajat myöskin näytäävät vainoomi sillaan, 
uskovansa meidän olevan oikeassa. Mutta jos 
kerraan työläiset uskovat meidän olevan oikeassa 
teoriassa, niin miksikä he eivät yhdy meihin? He 
eivät yhdy siksi, että hallitseva luokka on on
nistunut antamaan pahan nimen I. W. W. Ile. 
On paljon työläisiä, jotka ajattelevat I. W. W. 
olevan hyvän, mutta jotka kapitalistinen sano
malehdistö on saanut uskomaan, että I, W. W. 
on jokin kauhea. Siksi nämät työläiset ajat
televat, että I. W. W. hen yhtyminen sekoittaa

vastoinkäymisiin ja tuomioihin. Kuitenkin samat 
työläiset yhtyisivät, jos I. W. W. olsi kyllin voi
makas ottamaan vastaan Kapitalistien hyök
käykset.

Vastustavain voimain merkitys luokkataiste
lussa on, että kapitalismi on järjestetty päämää
rässä ja toiminnassaa, ja työväenluokka on ha
jaantuneena kaikille suunnille. Kapitalistien puo
lella ei ole demokraatteja eikä republikaane ja, 
mutta ainoastaan yksi, kapitalistiluokka. Hen
kilö kuuluen tuohon luokkaan, äänestäköönpä 
hän sitten demokraateja tai republikaaneja, niin 
hän aina tekee kaikkensa pitääkseen työväen
luokan kuristuksissa. Kaikki kapitalistisen jär
jestelmän laitokset, olipa niissä sitten republi
kaani tai demokraatti, puolustavat aina kapita
listien oikeuksia riistää työläisiä. Siksipä kapi
talismi onkin täydellisesti järjestynyttä—järjes
tynyttä säilyttämään mitä se on.

Työväenluokan voimat ovat hajaantuneina 
yhtä paljon sekä tarkoituksissa, että menettelys
sään. Työläiset alkavat taistelun ja tulevat lyö
dyiksi, yksi joukko kerrallaan. Kauhean hyök

käyksen alaisena I. W. W. liitto taistelee ole
massa olostaan. Terästyulaiset alkoivat taistelun 
A. F. of L. johdolla ja taistelevat vieläkin. 
Heidän johtajansa sanovat, että he tulevat tais
telemaan neljä vuotta—viimeiseen mieheen asti. 
Hiilikaivostyöläiset alkoivat taistelun ja lyötiin. 
Satamatyöläiset taistelivat ja hajoitettiin. Ja  niin 
se jatkuu. Me kaikki tiedämme tämän. Ja  me 
kaikki tiedämme, että ainoa lääke on järjestynyt 
työväenluokka.

Mutta me emme voi järjestyä A . F. of L. 
mukaan, koska se on itse hajaantuneena, eikä 
niinollen voi järjestää. Sillä ei ole edes aikomus
takaan. Kuten tuulimylly se alkaa pyörimään 
tuulessa ja kun se seisahtuu niin se on taas 
samassa paikassa. Ottakaamme huomioon, että 
suuri osa A, F, of L. jäsenistöstä^^.tyytymä
töntä sen järjestämis muotoon Mutta kaikki 
menee kuitenkin latuaan. Edistysmieliset ainek
set vaativat uudistuksia.

The Industrial Workers of the World tarjoaa 
työläisille teoriassa ainoan keinon varmaan ja 
rauhalliseen kehitykseen, eli edistykseen järjes
täytymisen teollisuuksittain, keinon jota tuskin 
kukaan ajatteleva työläinen epäilee.
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I. W. W. liiton tarkoitus on järjestää työläiset 
taisteluun kapitalismia vastaan. Mutta ymmär
tää tätä, näyttää tarpeelliselta, että 1. W, W„ 
liiton tulisi muuttaa menettelyään. Juuri tällä 
kerralla, kapitalisteilla näyttää olevan mitä par
hain asema—ei ainoastaan I. \V. W., mutta myös
kin A. F. of L., sosialistien ja kaikkien yli. Olles
saan lyötynä kaikilla puolilla, työläisillä on vel
vollisuus nyt päättää, josko tämä tulee jatku
maan, vanhaan tapaansa. Tai tulemmeko jotakin 
tekemään asemamme parantamiseksi ? I. VV. W. 
ollen etumaisin työläisten riveistä, tulee myöskin 
näytäa tietä ja käydä ulos nykysistä vaikeuk
sista. Tosiasiassa, ensimmäisenä I. VV. \V. liiton 
hyveenä tulisi olla kyky suhtautua järkevästi 
kaikkiin kysymyksiin, jotka meitä kohtaavat. 
Mitä sitten voisi I. W. VV. tehdä, iskeäkseen voi
makkaasti edistyksemme hyväksi?

Minä uskon I. VV. VV. liitolla olevan tilaisuuden 
palvella työväenluokkaa. I. VV. VV. liiton tulisi 
julistaa olevansa valmis ottamaan osaa Yhden 
Suuren Union liikkeen järjestämiseen.

Aika on nyt kypsä. Työläiset ovat nyt kärsi
mättömiä. Kaivostyöläiset ovat kärsineet louk
kauksen. Terästyöläiset horjuvat ja etsivät tu
kea. Satamatyöläiset ovat tyytymättömiä van
hoihin johtajiinsa. New Yorkissa uniot repey
tyvät pois A. F. of L. Vaatetus työläisetkään 
eivät kovin paljoa enään luota vanhoihin unioi- 
Iiinsa. Maan joka puolelta saapu uutisia työläis
ten kapinallisuudesta. Ainoa mitä tarvitaan, on 
järjestö, jonka ympärille tämä tyytymättömyys 
voitaisiin koota.

Ottakaamme esimerkiksi Mooney konferenssi 
Chicagossa vuosi sitten. Tämä konferenssi, 
johon ainoastaan A. F. of L, jäsenet ottivat osaa, 
todisti teollisuus unionististen teorioitten hyväk
symisen. Suurin osa edustajista, olivat haluk
kaita keskustelemaan unionismista, ja erikoisesti 
uudesta unionismista ja kertomusten mukaan 
ainoastaan puheenjohtajan kieryys, hajoittamalla 
kokouksen, esti heidät niin tekemästä.. VVashing- 
tonin valtiossa A. F. of L. ammattiuniot ovat nyt 
jo äänestäneet Yhden Suuren Union periaatteista 
ja suurimmat äänestäneet puolesta. Seattlen Am
matti ja Työläisten Neuvoston edustaja vei pon
nen A. F. of L. konvensiooniin, jossa hyväksyt
tiin teollisuus unionismi ja Yksi Suuri Unlo. 
Kaiken tämän tulisi todistaa, että monet vanhoista

uniosta ovat halukkaita parantamaan järj es täy
ty mi s muotoaan.

Hyvä on, te sanotte, yhtykööt I. W. W. liittoon. 
Tämä on todellisesti yksinkertainen ja johdon
mukainen johtopäätös. Mutta meidän täytyy 
ottaa ihmisluonne huomioon.. Ymmärrämme, että 
moni vanhoista uniosta hyväksyy teollisuus union- 
i siilin, mutta eivät ole halukkaita yhtymään tupla- 
juulaisiin. kaiken sen arvostelun johdosta, jonka 
he ovat saaneet osakseen tuplajuulaisilta. Toi
seksi, yksinäinen unio ei halua ottaa niin tär
keää askelta, ennenkuin se on varma siitä, että 
monta uniota tekee niin yhdessä. Sekään ei olisi 
ollut hyvä, että olisi alettu uusi unionistinen liike
I. W. W, rinnalle; ainoastaan enemmän seka
melskaa olisi ollut sellaisen askeleen seurauksema. 
A, F. of Laborin joukot ottavat huomioon I. W. 
W. liiton, mutta mitä he odottavat, ottaessaan 
huomioon teollisuus unionistisen liikkeen on, että
I. W. W. liiton tulisi olla valmis kohtaamaan 
heitä jolakin muulla tavalla.

Siksi I. W. W. liiton tulee ottaa ensimmäinen 
askel, järjestämään työläiset Yhteen Suureen 
Unioon. Ei ainoastaan maanvieremä tulisi tapah
tumaan A. F. of L. hallitukseen nähden, mutta 
kun järjestymättömät työläiset näkevät tämän 
union voimistuvan, niin he tulevat kokoontu
maan miljoonissaan sen lipun ympärille.

Yksi Suuri Unio tulisi luonnollisesti järjestet
täväksi teollisuus unionismin periaatteitten mu
kaisesti. Kukaan ei voi muuta ajatelakkaan. Jär
jestö muoto, jota I. W. W. liitto nyt agiteeraa, 
tulisi ilman epäilystä hyväksytyksi. Ainoa ero
I. W, W. liitossa tulisi olemaan, erillainen nimi. 
Nimeä Yksi Suuri Unio, on niin paljon käytetty
I. W. W. liittolaisten keskuudessa, että sen vaih
dos olisi yhtä helppo kuin takin vaihtaminen.

Mutta toinen ero tämän maan työläisiin nähden 
tulisi olemaan siinä, että meillä tulisi olemaan 
voimnakas teollinen järjestö jolla, vaikka moni 
työläinen ei olisikkaan selvänä teorioista, niin 
ainakin oivallinen tasteluhenki. Industrialistit, 
joitten nyt täytyy käydä epätoivoista puolustus 
taistelua, tulisivat kerran vielä olemaan tilai
suudessa hyökkäämään voitonkiskojain kimp
puun. Tällaisessa kokeilussa ei I. W. W- var
maankaan mitään menettäisi.
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Riistäjiin nähden se tulisi olemaan suuri 

muutos. Heidän pitäisi alkaa kaikki uudelleen 
taas, saattamaan Yhtä Suurta Uniota huonoon 
maineeseen. Heidän pitäisi alkaa hyökkäyksensä 
järjestön kimppuun,jolla on jäseniä paljon ja 
muutamia teollisuuksia jo kontrolleerattavanaan. 
Suotuisassa tilanteessa, joka nyt vallitsee, voimme 
kuvailla, Yhden Suuren Union mahdollisuutta 
muutaman vuoden kuluessa, ottaa Kummankin 
sekä A. F. of L., että I. W. W. liiton paikan. 
Sellaisessa tapauksessa kapitalistit kohtaisivat 
järjestyneen työväenluokan, eikä tervaaminen, 
hÖyhentäminen, vankiloihin sulloileminen ja es-

tetuomiot union miehiä vastaan olisi heille niin
kään helppoja.

Kapitalistien hyökkäävän menettelyn kaikkia 
uniota kohtaan, ja kaikkien radikalististen työ
läisten vainoamisen, pitäisi auttaa työläisiä 
lähestymään toisiaan. Joka päivä tulee yhä sel
vemmäksi keskinkertaiselle työläiselle, että on 
olemassa kaksi luokkaa yhteiskunnassa; Voiton- 
kiskojat yhdellä puolella ja työläiset toisella. 
Siksi alkakaamme järjestämään työläisiä, ei yksi
tellen, mutta miljoonissa.

Jos tämä ehdotus saa mitään vastusta, I. W. 
W. liiton jäsenten keskuudesta, niin se tulee rat
kaista heti. Kesän 1920 tulisi kohdata työläiset 
valmiina järjestymään.

/

L u o j a n  E r e h d y s .

Jos Luoja niin alussa säätänyt oisi,
Ne heelmät et’ harvat vain nauttia voisi,
Mi kootttu on miljoonain hiellä.
Niin miks’ei hän poistanut paheiden juurta, 
Ja  herroill’ ei luonut vatsaa niin suurta, 
Maan aarteet ett’ kaikk’ he voi niellä.

Ja  miljoonat sääsi raatamaan työtä,
Elinikäns’ kaiken ain’ päivät ja yötä,
Sadon kaiken mi toiset vain korjaa.
Pois vatsan ja suutkin heilt’ saanut ois jättää, 
Ja  luonut kun ois heille tuhannen kättä,
Niin tullut ois kunnokas orja.

Maan markkinat silloin ei oviaan sulkis’, 
Näin työ, sekä pää-oma sovussa kulkis’,
Ei oisi meiH’ turmion toujaa.
Vaan vatsa, tuo vatsa, nuo peijakkaan suolet, 
Ne synnyttää kapinat, taistot ja huolet,
Mutt’ syyttäkää siitä siis—Luojaa.

F. S—n.


