
T I E  V A P A U T E E N i

L ff . W. JA SEN SUHDE KANSAINVÄLISEEN TYÖVÄENLIIKKEESEEN

(Seuraava on I. W. W:n edustajan Geo. Hardyn 
lähettämä kirje tanskalaiselle syndi kali s ti lehdelle "Solidaritetille”, mikä ilmestyy Kööpenhaminassa.)
Työläistoveri:

Vierailtuani Europassa joitakin kuukau
sia ja  tehtyäni pienen matkan Venäjälle, 
olen tullut huomaamaan, että vallitsee suu
ressa määrin väärinymmärrystä I. W. W :n 
suhteen. Tähän johtopäätökseen olen tullut 
puhuteltuani useita Skandinavialaisia, ollen 
niiden joukossa kaksi tanskalaistakin vallan- 
kumoustoveria, joiden kanssa minullla oli 
pitkä keskustelu Moskovassa. Nämät tans
kalaiset työläistoverit olivat sangen haluk
kaita tietämään meidän katsantokantamme. 
Kun selostin heille että I. W. W. on pääasial
lisesti marksilainen järjestö, kehoittivat he 
minun lainaamaan huomiotani Ruotsin syn- 
dikal istil ehdi Ile ja  vieläpä keltaselle Bran- 
tingin lehdellekin, “ Social Demokratenille” , 
huomatakseni että Ruotsin syndikalistein 
kanta on sama kuin I. W. W. liitonkin. 
Luonnollisesti “ Social Demokratenin”  tar- 
kotus ei ole ollut tukea Ruotsin syndikalis- 
teja, mutta se mainitsee Albert Jensenistä, 
joka on kääntänyt artikkelin “ One Big  
Unioin Monthlystä” , jonka on kirjoittanut 
John Sandgren, entinen tämän julkaisun 
toimittaja, joka on erotettu toimestaan bol- 
sevikivastaisten kirjotusten takia, ja  siksi 
että hän on ottanut samanlaisen kannan 
jota Albert Jensen edustaa Ruotsissa.

I. W. W. liitto ei ole samanlainen kuin 
syndikalistijärjestöt Europassa. Se on kor
kealle kehitetty ja  keskitetty teollisuusjär- 
jestöi Keskittäytymisen vastustajat hävisi
vät ratkaisevasti meidän konventsionissa 
19 13 . Meidän puhujamme selostavat talou
dellisia kysymyksiä ja  miedän paikallisosas
tomme harrastavat opinnoita, niissä Marxin 
“ Kapitaalia”  käytetään oppikirjana- Joseph 
Dietzgenin kirjoittamaa kirjaa, “ The Posi- 
tive Outcome of Philosophy”  käytämme aja- 
tustemme kehittämisen perustana ja  koe

tamme kehittää ne meille Iuokkaluontoisiksi. 
Materialistisen historiankäsityksen voidaan 
sanoa olevan meidän historiallisen näkökan
tamme. Tämä erottaa meidät aivan täy
dellisesti vallitsevista humanistisista, senti
mentaalisista käsitteistä, joita omaavat ne, 
jotka eivät ymmärrä historian materialis
tista käsitettä. Sentähden nämät, jotka ei
vät ymmärrä tätä tiedettä ja  välttämätöntä 
oppia, vastustavat proletaarin diktatuuria 
—  johtipa se vielä esim. Albert Jensenin 
ententen kanssa ystävyyssuhteisiinkin sodan 
ajalla.

Toiseltapuolen taas I. W. \V. liitto on eh
dottomasti sotaa vastaan, vaikkakin me 
olimme syyttömiä “salaliittoutumiseen”  Yh
dysvaltain hallitusta vastaan, josta meitä 
sodan aikana syytettiin. John Sandgrenin 
erottaminen järjestömme toimeenpanevan 
komitean toimesta osottaa meidän kantam
me Sovietti-Venäjää kohtaan.

On kuitenkin itsenäistä henkeä I. W. W. 
liitossa, mikä on luettava niiden työläisten 
ansioksi, joista järjestömme muodostuu, 
mm. metsätyöläisistä, maanviljelystyöläisis- 
tä, kaivostyöläisistä ja meriliikennetyöläi- 
sistä, jotka kaikki, enemmässä tai vähem
mässä määrässä Amerikassa ovat kuljeksi
via työläisiä. Se aiheuttaa heille riippumat
toman käsitteen ja  tekee heidät vallanku- 
mouksellisimmiksi työläisiksi Amerikassa. 
He eivät pelkää taistelua jonka osottavat ai
na uusiintuvat lakkotapahtumat siellä missä 
meidän jäsenemme ovat muodostaneet jär
jestön.

Meidän jäsenemme tietävät miten voittaa, 
koska he ovat muodostaneet taktiikkansa 
sen mukaiseksi jota heidän vastustajansakin 
käyttävät.

Näinollen on selvää, että se ei ole anarkis
tista ideologiaa, mikä tekee meidät itsenäi
siksi, kuten se aivan vastakkainen ajatusta
pa jonka anarko-syndikalistit omaavat; 
meillä ovat kurinpitotoimenpiteet järjes
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tömme eheyden säilyttämiseksi ja  minun 
persoonallinen vakaumukseni on, että me tu
lemme niitä vielä enemmän kehittämään lä
himmässä tulevaisuudessa-

Huolimatta tästä me tunnemme että mei
dän täytyy olla yhteistoiminnassa kaikkien 
syndikalistijärjestöjen kanssa kaikissa mais
sa, koska nämät järjestöt ovat kehittyneet 
olosuhteissa jotka ovat paljon erilaisemmat 
kuin ne ovat Amerikassa. Jos me hylkäi
simme liittolaisuutemme näiden eroavai
suuksien perusteella, me emme olisi oikeute
tut kutsumaan itseämme tietoisiksi, niinkuin 
me teemme.

'  Me pyrimme ottamaan sellaisen ohjelman, 
mikä antaa meille tilaisuuden kehittää uusia 
taktiikkoja j. n. e. kriitillisellä aikakaudella. 
Yksinpä meidän kantamme parlamenttaa- 
riseen toimintaankin nähden on tämän luon
toinen, vaikkakin se on varma. Me olemme 
ei poliitillisia, mutta ei politiikkavastaisia, 
kuten monet väittävät ja jotkut meidän jä 
senistä voivat ollakin. Me väitämme että 
taloudellisen järjestön olemassaolo Ameri
kassa vallitsevain olosuhteiden alaisena tulee 
sortumaan jos se virallisesti ryhtyy otta
maan osaa vaaleihin. Sentähden meidän oh
jelmamme on": “ Me kieltäydymme olemasta 
liittolaisena minkään poliitillisen tai polii- 
tillisvastaisen lahkon kanssa —  me olemme 
ei poliitillisia.”

Tämä tarkoittaa että meidän jäsenemme 
voivat valita oman yksilöllisen poliitillisen 
suuntansa. E i ole epäilystä mihin suuntaan 
he toimivat omatessaan terveen luokkansa 
kannan taloudellisten kysymysten ymmärtä
misessä. On myöskin sanottu, että meidän 
jäsenistä suurin osa on äänestyskelvotonta 
ainesta, koska he ovat kuljeksivia työläisiä,

mikä on yksi hyvä syy siihen, että me olem
me ei poliitillisia.

Pelkään että tuhlaan lii jän paljon tilaa 
lehdessänne, mutta minusta tuntuu, että 
olen pakoteettu tekemään tämän selostuksen, 
koska todellisemmat tiedot, jotka koskevat 
meitä molempia, tulevat olemaan meille ar
vokkaita toiminnassa kriitillisellä ajalla. I. 
W, W- väittää, että vallankumouksen me
nestyminen suuressa määrin riippuu siitä 
että me voimme toimittaa asiat oikein ja  
oikealla ajalla. Jos tämä soveltuu hyvin 
kansallisesti, silloin se myöskin soveltuu hy
vin kansainvälisesti. Se on se mitä me 
olemme oppineet Venäjän vallankumouk
sesta ja  vaikka vallankumouksellinen kriisi 
voi tulla olemaan paljon erilainen maissa, 
missä on korkeampi kehitys kuin Venäjällä, 
me emme voi olla vannat voidaanko kapi- 
talistiluokkaa kukistaa yhtään lievemmillä 
toimenpiteillä missään kuin se tehtiin Ve
näjällä, joten tässä tarkoituksessa meidän 
täytyy valmistaa itseämme kansainväliseen 
toimintaan. Tuleva Teollisen Kansainväli
sen kongressi tulee painostamaan tehokkain
ta vallankumouksellista toimintaa taloudelli
sella alalla. Meidän kaikkien tulee tukea 
tätä kongressia ja  taistella keltaista Amster
damin “ kansainvälistä”  vastaan. Minä us
kallan olettaa, että tämä on selvä kaikille. 
E i ole olemassa valikoimista I. W. W  :n 
suhteen Amsterdamin ja  Moskovan välillä.

Toivoen, eftä tulette saavuttamaan suuren 
menestyksen Tanskassa ja  tervehtien kaik
kia Tanskan vallankumouksellisia I. W. W  :n 
jäsenten puolesta tyrannillisesta Amerikas
ta, jään teidän

Teollisen ja kansainvälisen vapauden puo  
lesta^

George Hardy.

T O U K O K U U , 1921
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