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JÄSENISTÖÖN VETOOMUS.

Kahdestoista I. W. W. Liiton konvent-
siooni on laatinut sabotaasiin nähden 

seuraavanlaisen päätösesityksen:

“ KOSKA Industrial Workers of the World 
Liitto on tähänasti julkaissut, ilman lehtien 
toimitusten hyväksymistä tai kehatusta, usei
ta teollisuuskysymyksi käsitteleviä kirjoituk
sia ja kirjasia, joihin nähden työläisillä on 
luonnollista mielenkiintoa, sisältyen näiden 
joukkoon “Sabotaasinkin" käsittely, ja

“KOSKA maan teolliset edut, jotka yrittä
vät tehdä kaikkensa hävittääkseen kaikki sel
laiset vastustajansa, jotka ovatt palkkajärjes
telmää vastaan, jonka kautta he ovat jo vuosi
satoja riistäneet tämän maan työläisiä, yrittä
vät uskottaa, että “ Sabotaasi'’ merkitsee o- 
maisuuden hävittämistä ja väkivaltaisuuden 
h arvottamista, ja  että Industrial Workers of 
the World kannattaisi sellaisia taistelumuoto- 
ja ; niin

“ Senvuoksi, tehdäksemme kantamme järk
kymättömän selväksi tässä kohden, Me Indust
rial Workers of the World Liiton yleisen toi
meenpanevan komitean jäsenet täten julistam
me, että sanottu järjestö ei nykyisin, eikä ole 
koskaan ennenkään uskonut taikka suositellut ■ 
väkivaltaa, eikä omaisuuden hävittämistä teol
lisen parannusten aikaansaamia keinoina; en 
siksikin siksi, ettei minkäänlaisia periaateky
symyksiä ole koskaan ennenkään ratkaistu 
sellaisilla menettelytavoilla; toiseksi, koska 
teollinen historia on meille näyttänyt aina, et
tä milloin työläiset turvautuvat väkivaltaan ja 
laittomiin keinoihin, niin kaikki hallituksen 
voimat on heti paikalla pantu käytäntöön h en
tä vastaan, ja he menettävät taistelunsa; kol
manneksi, koska sellaiset menettelytavat hä
vittävät rakentavaan työhön pyrkimyksen, 
mitä tämän järjestyksen tarkoitus on edistää 
ja kehittää, että siten työläiset kehittäisivät 
itsensä kykeneviksi ottamaan paikkansa uu
dessa yhteiskunnassa, ja me täten uudistamme 
meidän kantamme näihin kysymyksiin, sikäli 
kun ne ilmenevät tämän komitean tekemässä 
raportissa seitsemännelle vuosi-konventsiOonil

le, josta on kohtia myöhemmin ollut julkaistu
na uudelleen kirjoitetussa artikkelissa, otsikol
la “ Ampumalinjalla’ \ ‘

Työläistoverit, hyväksyttekö te tämän!
Me Detroitin, Mieh. rakennustyöläisten teol- 

lisuusunion osaston No. 2, ylimääräisessä koko
uksessa, heinäkuun 6 p. keskustelimme siitä ja 
tulimme seuraaviin johtopäätöksiin:

Sabotaasin ja  väkivaltaisuuden kieltäminen 
merkitsee peräytymistä kapitalistisen vallan
kumouksellisen toiminnan syytösten edessä. 
Sanat sabotaasi ja väkivalta ovat äärettömän 
laajakantoisia sanoja, sisältyen niihin melkein 
mitä tahansa, ja  voidaan niitä sovittaa minkä
laiseen vapautustaistelu pyrkimykseen tallaan
sa. On kylläkin totta, että päätösesityksessä 
puolittaisesti määritellään siabotaa^in käyt
töä, mutta siinä me näemme ainoastaan häpe
ällistä kysymyksen sotkemis touhua.

Mc näemme tässä päätösesityksessä heikko
uden, ellei pelokkuuden merkkejä, ja  rikoksen 
puhtaita ja  kompromisseista vapaita vallan
kumouksellisen unionismin traditsiooneja vas
taan.

Työläisten tulee järjestäytyä, säilyttääkseen 
moraalinsa samoin kuin taloudelliset etunsa- 
kin. Heidän tarkoituksensa on päästä teolli
suuksien johtajiksi sekä kontrolleeraajiksi uu
dessa yhteiskunnassa. Yhtenä heidän taistelu- 
tavoistaan niinmuodoin on väkivaltainen tuo
tantomuodon pysäyttäminen, yliarvojen luo
miseksi. Tätä ei voida toteuttaa ilman solida- 
rismitta ja voimakasta tyläisten keskuudessa 
vallitsevaa lokkamoraalia, jotka ovat järjesty
neet teollisuusunionismin pohjalla, toteuttaak
seen tämän vallankumouksen.

Ei koskaan ennemmin ole I.W.W,-tä voitu 
pelotella, antamaan hyväksymisensä kapitalis- 
tiluokan tulkintamuodoille, järjestömme tais- 
telumuodoissa. Porvaristo on aina tarkoitta
nut sabotaasilla KAIKEN LAISTA toimintaa, 
mitä vallankumouksellinen köyhälistö käyttä- 
neekään, vapaustaistelussaan.
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Yleinen toimeenpaneva komitea, alistaessaan 
tämän samaisen 7 :lle I.W.W :n Konventsioonil- 
le yritti todistaa, kuinka arvottomia ovat lait
tomat lakkotaistelut ja  kuinka sabotaasi ja  vä
kivalta ovat hassutusta: “ sillä sellaisilla me
nettelytavoilla ei ole koskaan ratkaistu mitään 
kysymystä tähän asti” .

Tämä todella haiskahtaa siltä, ikäänkuin 
konventsiooni olisi alkanut täydelleen luotta
maan kapitalistiseen lähimmäisen rakkauteen.

Mainittu 7:s konventsiooni ei ottanut tätä 
toimeenpanevan komitean esitystä edes har- 
kittavakseenkaan. Mutta 12 :sta  konventsioo
ni, ilman eriävää mielipidettä hyväksyi tämän 
koiran nuolemis filosofian, ja  hylkää yhdellä 
pyyhkaisyllä kaikki, mikä merkitseisi muser- 
tumatointa voimaa ja tämän nuoren vallanku
mousliikkeen peräänantamattomuutta. J a  kun 
tämä vielä on käynnissä aikana, jolloin kapi- 
talistiluokka kaikkialla valmistautuu laati
maan kaikenmoisia lakkovastaisia lakejaan.

Onko tämän kahdennentoista konventsioo- 
nin tarkoituksena tällä kritiikillisellä hetkellä, 
jolloin kaikkien maiden köyhälistö pyrkii kuu
meisella kiireellä järjestäytymään, viimeistä 
taistelua varten kapitaalin ja  työn välillä, pe
räytyä taistelukentältä?

Työläistoverit, tämä ei saa tapahtua! Mei
dän ei sovi vuosikymmenten työn ja  uhrausten 
paljoutta laskea vaimentumaan tyhjyydeksi.

Me huomaamme ihmettelyllä ja katkeruudel
la, että Chicagossa toimii sensuuri toimisto, jo
ka on kieltänyt sellaisten teosten levittämisen, 
kuten on Tridon’in Uusi Unionismi ja  Curley 
Flynnin kirjanen sabotaasista. Tämä ei aino
astaan ole luokkasensuuria, mutta mikä pahin
ta, kapitalististen sensuuritoimistojen kanssa 
käsikädessä työskentelemistä.

Jos meidän täytyneekin jotain uhrata kapi
talismin uhrialttarille, niin meidän ei ainakaan 
sovi uhrata kaikkein kalliimpia aarteitamme, 
luokka moraaliamme ja vallankumouksellista 
luokkamoraaliamme ja vallankumouksellista 
kunniaamme.

TAVAV. vallankumouksellisena järjestönä 
pyrkii käyttämään kaikkia keinoja, jotka tuot
tavat tuloksia lyhimmässä ajassa ja mahdolli
simman pienillä energian hukkaamisilla. Mi
tä keinoja kulloinkin tulemme käyttämään, 
riippuu järjestömme voimasuhteista. Kysy
mys oikeasta ja väärästä kapitalistisen moraa
lin mukaan, ei koske meitä.

Näiden ihanteitten puolesta kuolivat Joe 
Hill ja  Frank Little, ja  lukemattomat muut 
työläistoverimme ovat saaneet kärsiä vankilois
sa ja  härkäkarsinoiBsa. Tulisimmeko me hyl
käämään ne nyt? Ei.

“ I f  Frecdoms’ road seems rough and hard, 
And strewn with rocks and thorns;

Then put your wooden shoes on, pard.
And you won’t hurt yonr eorns.

To organize and teach no doubt,
Is very good —• that’s trne,

But still we cau’t succeed tvithout 
The good old wooden shoe.”

Me ehdotamme, että tämä kahdennentoista 
konventsioonin tekemä päätös tultaisiin jäse
nistön puolelta äänestämään kumoon, ja pyy
hittäisi pois koko konventsioonin pöytäkirjas
ta.

281368 442695
Puheenjohtaja. (Leima) Pöytäkirjuri.

Saanut kannatusta.

Me Asthabula Harborin kuljetustyöläisten 
teollisnusunion No. 600 jäsenet kokoontuneina 
sääntömääräiseen kokoukseemme, elokuun 10  

p. 1920, keskustelimme laatimanne vastalau
seen johdosta, koskien se LW.W. 1 2  konvent
sioonin päätöstä, niinkutsuttua “Sabotaasi’' 
pykälää, niin päätimme yhtyä siinä teihin.

Lähetimme vaatimanne vastalauseen yhdes
sä meidän lisäyksemme kanssa Chicagoon, I. 
W.W. Liiton päämajaan. Nämat muut tätä 
asiaa koskevat paperit lähetämme teille taka
sin, kuten kehotitte.

Emme päättäneet lähettää näitä vetoomuk
sia täältä yhdellekään branchille, syystä, kun 
arvelimme teidän niitä lähettäneen jo ennem
min.

John Pajuoja, M. Merilahti,
Kokouksen valitsema komitea.

— Kaikkialla muissa maissa on tavattomasti 
lakkotaisteluita ja tyonselkkauksia, mutta Ve
näjällä ei sellaisia tunneta. Samoin muita 
maita uhkaa paniikki, mutta Venäjällä olisi 
työtä enempi kuin tekijöitä. Järjestelmissä 
on ero.


