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KANSAINVÄLINEN LUOKKAUNIONISMI
Kirj, Geo. Hardy.

EDISTYVÄ kapitalismin rappeu
tuminen saattaa Amerikan työ
väenluokan tietoiseksi siitä, että 
se on kykenemätön etujaan suoje

lemaan ellei se järjesty koko mailmaa kä
sittävälle luokkaperusteelle. Tämä seikka 

luonnollisesti kiinnittää huomiomme Mos
kovassa parhaillaan koolla olevaan am
matti- ja  teollisuusunioiden kansainväli
seen kongressiin, sillä siellä me pyrimme 
muodostamaan kansainvälistä luokka- 
unioa.

Industrial Workers of the World —  I 
W. W. —  alkoi luokkaherätystyönsä kuu
sitoista vuotta sitten. Sen pyrkimys on jä r
jestää työläiset taloudellisella alalla ja  teh
dä heidät luokkatietoisiksi. Jatkuvasti ja  
voimakkaasti me olemme toimineet tämän 
velvollisuutemme suorittamiseksi, muut
taen aina taktiikkaa ja  ohjelmaa sen mu
kaiseksi kuin kehitys on vaatinut. Me pää
timme lähettää edustajan Moskovan kong
ressiin, siksi koska se oli ohjelmamme mu
kaista.

Me tahdomme yhdistää itsemme sellai
sen toiminnan kanssa, minkä uskomme ole
van tehokkainta mitä vielä koskaan on 
kansainvälisesti toimittu teollisella taiste- 
lualalla. Se on juuri meidän korkein pyr
kimys.

Itsenäiset uniot.
I. W. W. ei ole sokea ollakseen huo

maamatta olevan välttämätöntä pyrkiä lä
hempään liittolaisuuteen Johjois-Ameri
kan mantereella olevien itsenäisten unioi- 
den kanssa. Me emme ole tyytyväisiä vii
me vuosikymmenien aikaiseen edistykseen, 
joten meidän halumme olisi nähdä täydel
lisen yhtenäisyyden perustettuna. Ei ole 
olemassa mitään toivoa, että A. F. of L. 
koskaan tekisi mitään virallisesti työläis
ten hyväksi. Se tulee ainoastaan jatka
maan ratsastusta työläisten kustannuksel
la. Kuitenkin on olemassa meidän toivo 
pohjajoukoissa.

Meidän tärkeä tehtävämme on yhdistää 
yhteen ne kapinalliset ainekset, jotka ovat 
katkaisseet yhteytensä vanhojen ammatti- 
unioiden kanssa. Oh olemassa seitsemän 
tai kahdeksan itsenäistä unioa, jotka, jos 
saadaan yhdistetyksi, tekevät järjestämis- 
työn suurten, kokonaan järjestymättömien 
työläisjoukkojen keskuudessa (joita A. F. 
of L. on kykenemätön järjestämään) voi
maperäiseksi.

Rakentamalla monista itsenäisistä uni- 
oista yhdistetyn vallankumouksellisen 
luokkajärjeston, minkä päämääränä en
nen kaikkea on kapitalismin kukistaminen, 
me tulemme kykeneviksi kohtaamaan kai
kenlaisia “ kriisiä”  mitä tulee tapahtumaan. 
Olisi surkuteltavaa jos itsenäiset uniot 
muodostuisivat madonsyömän kraftunio- 
nismin tukijoiksi.

Tämä ei tarkoita sitä, ettemmekö hyväk
syisi vallankumouksellista toimintaa am- 
mattiunioiden sisällä. Me olemme sitä miel
tä, että tyytymättömyysoppia ja  agitatsio- 
nia palkkajärjestelmän kukistamiseksi pi
tää levittää jokaisen työväenjärjestön kes
kuudessa. Olemmepa vielä sitä mieltä, et
tä tällaista propagandaa tulee harjoittaa 
järjestetyillä menettelytavoilla ja  sitä tu
lee erikoisten ryhmäin valvoa. Erikoisesti 
me tunnustamme tämän välttämättömyy
den yleismailmallisena menettelynä, juuri 
niitten suurten työläisjoukkojen takia jot
ka Englannissa, Saksassa, Ranskassa j.n.e. 
kuuluvat ammattiunioihin. Työläisten 
kohtalo täytyy saada pois Gompersien, 
Thomas-Williamsien, Legiensien, Lon- 
guestsien, D’Aragonien, Serratien y.m.s. 
käsistä.

Gompers ja  hänen kannattajansa sano
vat: “ Meillä Amerikassa ei ole mitään te
kemistä Europan työläisten kanssa.”  “ Me 
voimme tulla toimeen aivan hyvin täällä 
ilman heidän apuaan.”  “ Me emme halua 
liittyä yhteen noitten europalaisten bolshe- 
vikien kanssa”  j.n.e. I. W. W. ei ole täl
lä kannalla. Me tiedämme, että jos Euro-
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pan työväestö kärsii niin se vaikuttaa va
hingollisesti työläisten olosuhteisiin myös
kin Amerikassa. Sentähden siis me vakuu
tamme solidaarisuutta koko mailman työ
läisten kanssa.
Järjestäytym inen ja olosuhteet m ailmassa.

Me näemme taloudellisten syitten ai
heuttaneen Yhdysvaltain sekaantumisen 
mailmansotaan, Kapitalistil nokan täytyi 
pelastaa ne miljoonat rahasijoitukset mit
kä se oli tehnyt liittolaisille. Yhteiskunnal
linen tilanne on saattanut Yhdysvaltain 
rahamiehet ja  teollisuusparoonit kamppai
luun mikä kahlitsee heidät taloudellisesti, 
'taloudellisia ja  biologisia lakeja ei voida 
väistää —  väkevämmän oikeus aina voit
taa.

Juuri nämät samat lait aiheuttavat työ
väenluokan järjestäytymisenkin. Työläiset 
vaativat, että täytyy olla taloudellinen var
muus ja  voidaksemme elää, meidän täytyy 
tulla vallitsevaksi luokaksi. Tämän me 
voimme saavuttaa ainoastaan rakentamal
la liikettämme kansainväliselle perustalle. 
I. W, W. on tietoinen siitä, että sota jätti 
Keski-Europan kurjaan tilaan. Me tie
dämme että kaksi kolmattaosaa mailman- 
työläisistä ovat nääntymässä vähitellen 
nälkään kapitalism in rautaisen diktatuurin  
alaisena. Me tunnemme sen ja  näemme 
sen siksi että viisi miljoonaa työläistä on 
tässä maassakin työttömänä. Me tiedäm
me, että minkäänlaiset pelastuskeinot, ny
kyisen järjestelmän vallitessa, eivät ole 
mahdollisia, sillä samanlaiset olosuhteet 
vallitsevat kaikissa kapitalistisissa mais
sa.

Jonakin päivänä Europan työläiset nou
sevat taisteluun ja Amerikan työläisten a- 
sem a tulee jatkuvasti huonommaksi jos he  
jatkavat välinpitäm ättöm inä olem ista. 
T ehtaat tullaan sulkem aan, siksi koska  
Am erikan kapitalistiluokka ei halua tuot
taa tarpeita vallankum oukselliselle Euro- 
palle.y Se jo nytkin kieltaäntyy avaam asta  
kauppaa V enäjän kansaa, m ikä yksinään  
on käynyt todellista vallankum oustaiste
lua.

I. W. W. liitto ottaa saman kannan 
kraft-unioihin nähden Amerikassa, kuin 
ammatti- ja  teollisuuaunioiden kansainvä

linen ottaa Amsterdamin keltaseen “ kan
sainväliseen”  nähden. Me jatkamme toi
mintaamme A. F . of L. ulkopuolella, koet
taen yhdistää itsenäisiä uniorta yhteiseksi 
järjestöksi. N. k. ammattiunioiden kan
sainvälinen, jonka päänä oli J .  H, Thomas 
(Englannin työläisten pettäjä viimeisessä 
kaivosmiesten lakossa), hajosi 19 14 . Sak

salainen Legien yritti käyttää sitä väli
neenä keskusvaltain tukemiseksi, liitto 
laismaiden työväen “ fakiirit”  ja  yhteis
kunnalliset kavaltajat protesteerasivat ja  
liittyivät verta ja  kauppaa janoovien her- 
rainsa kanssa yhteen. Täten tulivat työ
läiset kansainvälisesti petetyiksi —  pete
tyiksi niiden kautta joihin työläiset luotti
vat johtajina.

Taantum ukselliset liikkeet.
Sen jälkeen kuin mailmansota loppui, ei 

hallitseva luokka vitkastellut anastaakseen 
mahdollisuuksia pitääkseen nämät yhteis
kunnalliset “ chauvinistit”  lomalla; puolel
laan. Nämä taantumukselliset “ työväen- 
johtajat”  jatkavat yhteiskunnallista mur
henäytelmäänsä, väittäen edustavansa työ
läisiä. He ottavat istuimensa kansainliiton 
työtoimiston “ öljyisillä”  penkeillä; vaati
vat työläisiä työskentelemään kovemmin, 
pitempiä päiviä ja  huonommalla palkalla, 
käyttäen samaa typerää selostusta kuin 
kapitalistiluokkakin —  käyttääksemme J .  
H. Thomasin sanoja —  “ meidän kärsimyk- 
semme eivät johdu ylituotannosta vaan os- 
tokyvyttömyydestä.”

“ On totta että me kärsimme ostokyvyt- 
tömyyden tähden”  siksi että tuotantoa 
kontrol 1 eeraa yksityisomistusoike usjärjes- 
telmä. Tavaroita ei tuoteta kulutusta var
ten, vaan että niitä voitaisiin myydä voit
tojen saamiseksi. Sen takia, että sota ai
heutti häiriön kapitalistisessa vaihdossa, 
on nyt olemassa ylituotantoa. Kaikki vat- 
kutetut fraasit, joilla koetetaan puolustaa 
olemassa olevaa järjestelmää, eivät voi 
saada yksinkertaisinta havainnontekijää 
toisin ajattelemaan. Ei ainakaan niitä jo t
ka nyt kävelevät kaduilla työttöminä ja  
näkevät tehtaissa, joissa he työskentelivät, 
suuret varastot ylituotantoa.

Nämät samat oliot, sellaiset kuten rans
kalainen Albert Thomas ja  englantilainen
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Barnes, yhdessä Amsterdamin keltaisten 
johtajain kanssa, pettivät Saksan työläiset 
marraskuussa 19 18 . H|e ovat pettäneet 
työläiset jokaisessa yrityksessä, minkä he 
ovat tehneet vapautensa puolesta sitten so
dan jälkeen. Aivan hiljakkoin he pettivät 
Englannin kaivostyöläiset ja  nyt “ veljes
liitto”  Yhdysvalloissa valmistautuu pettä
mään rautatietyöläisiä, juuri niinkuin 
United Mine Workersin johtajat kavaluu
della kukistivat Amerikan hiilikaivostyö- 
läiset 19 19 .

Uusi kansainvälinen.
Nämä seikat ovat tehneet uuden ammat

ti- ja  teollisuusunioiden kansainvälisen 
välttämättömäksi. —  Kansainvälisen mikä 
perustuu luokkataistelulle, ollen se aina 
valmis lainaamaan huomiota ja  avusta
maan hyökkäyksen alaisia työväenjärjes
töjä, tai sellaisia jotka ovat avun tarpees
sa. Se sulattaa yhteen hajanaiset vallan
kumoukselliset järjestöt yhdeksi kokonai
suudeksi. Yli 14 m iljoonaa m ailm an työ
läistä on edustettuna noin 400 edustajan  
kautta todellisen kansainvälisen järjestön  
ensimäisessä mailmankongressissa.

K eskittäm inen täytyy olla sen pyrkimyk
senä. Me emme voi hyökätä voimakkaasti 
kapitalismia vastaan jollemme toimi yhte
näisesti. Uuden kansainvälisen täytyy p i
tää kuria yllä.

Ammattiunioiden “ kansainvälinen”  liit
to hajosi sen takia, että sillä ei ollut suun
niteltua kantaa kriitillisten tilanteitten sat
tuessa ja  siksi että sen johtavain ainesten 
rohkeus petti.

Koska hyvänsä me voimme saavuttaa 
kontrollin tehtaissa, tulee muodostaa ko
miteat. Näitten komiteain tulee kieltää yh
teytensä kaikenlaisten työnantajain suun
nitelmien ja  juonien kanssa —  sellaisten 
kuten Whitleyn suunnitelma, mikä on otet
tu käytäntöön monissa tehtaissa. Se on 
totta, että valta on anastettu hallitsevan 
luokan käsistä —  mutta he voivat käyttää 
väkivaltaa kuten esim. fasistit Italiassa, 
valkokaartit Suomessa ja  terroristit kaik
kialla, joista tulisi liijan pitkäksi luetella. 
Tarkotuksella heikentää niin paljon kuin 
mahdollista tätä kapitalistien väkivallan

vaikutusta, on tarpeellista, että työläiset 
pyrkivät järjestym ään niin paljon kuin 
suinkin on mahdollista, sekä pyrkivät tie
toisiksi siitä kuinka tulee kontrolleerata 
yhteiskunnallisia prosesseja, ennenkuin 
taistelun hetki tulee.

Uuden liikkeen täytyy pyrkiä työläisten 
diktatuuriin, sillä I. W . W . on aina selit
tänyt että: “ joilla on taloudellinen kont
rolli, niin niillä on myöskin poliitillinen 
kontrolli.”  Tämä on ilmeinen totuus, jota 
ei kukaan voi kieltää joka tieteellisesti a- 
jattelee.

Työväen luokalla täytyy silloin olla sil- 
mäinsä edes3ä keskitetyn työväenluokan 
hallitusmuodon kuva, jonka tulee m ääri
tellä ihmisten toimintaa, laatia lake ja  jot
ka säätävät: “ ken ei työtä tee, ei hänen 
syöm äänkään pidä” ; jonka avulla halli
taan porvareita työläisten tahdon mukaan. 
Tämä on proletaarivaltion diktatuuria. 
Tämän kannan, mahdollisesti, tulee hyväk
symään uusi kansainvälinen.

I. W. W . liitolla on kaupunkikeskusneu- 
vostonsa, mitkä kapitalismin vallitessa toi
mivat kirjallisuuden jakajana ja  harjoitta
vat propagandatyötä yhdessä paikallisten 
keskustojen kanssa. Ne ovat yhteiskunnal
lisia orgaaneja, joissa työ on keskitettyä 
ja  toimivat ne erossa teollisuusunion osas
toista, joista kuitenkin valitaan edustajat 
näihin kaupunkikeskusne uvostoihin.

Laajentamalla ajatusta kauvemmaksi, 
huomaamme, että olemme tulleet työväen
kysymyksen poliitilliselle puolelle, t:s. kun- 
nallishallintokysymykseen eristettynä suo
ranaisesta toiminnasta teollisuuksissa.

V altiovalta ja  unioniami.
Ammatti- ja  teollisuusunioiden kongres

si ei voi sulkea silmiään ja  olla sokeasti 
huomaamaton valtiovallan olemassaoloon 
nähden kuten jotkut yksilöt amerikalaises- 
sa työväenliikkeessä haluaisivat että mei
dän tulisi olla. Sen täytyy valmistautua 
kaiken varalta. Kapitalistiluokan toimen
piteet Englannissa viimeisen hiilenkaiva- 
jain lakon aikana ovat hyvänä esimerkkinä 
meille siitä mitä he tulevat tekemään. A r
meijan liikekannalle paneminen oli heidän 
ensi mainen ajatuksensa. Julistuksen anta
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minen armeijalle ja  laivastolle, kutsuen 
niitä toimintaan. Taistelulaivoille kaikkiin 
ulkomaasatamiin tiedotettiin, että niiden 
tulee olla valmiina puolustamaan hallitse
vaa luokkaa kaikkia niitä vastaan jotka 
yrittävät horjuttaa sen kontrollia.

Uuden luokkatietoisen kansainvälisen 
taistelukanta tulee olemaan, että vastus
taa sotaa lakolla. Jo s sota julistetaan kah
den tai useamman kapitalistisen maan vä
lillä, työläisten vastauksen tulee olla: 
Yleislakko! Liikennetyöläisten tulee val
mistautua kieltääntymään käsittelemästä 
sotatarpeita, joita tullaan käyttämään hei
dän tovereitaan vastaan joko kotona, taik
ka ulkomailla.

Keskustoimiston kautta me voimme tie
tää tovereimme toiminnasta toisissa mais
sa, ja  tietoisuuden saavuttaminen tulee si
tomaan meidät lujasti yhteen. Tähän saak
ka me olemme hapuilleet epäröivinä, sa
malla aikaa kuin tuhansia tovereitamme 
on murhattu ja  heitetty kitumaan vankiloi
den komeroihin täällä ja  muissa maissa 
kapitalistiluokan toimesta.

Ammatti- ja  teollisuusunioiden kansain
välinen on työväenluokan korkein neuvos

to taloudellisella areenalla. Se, samoten 
kuin I. W . W . liittokin, ei tunnusta kansal
lisuusrajoja, ei väri- eikä rotuer&avaisuuk- 
sia, eipä edes jaottavaa linjaa lännen ja  
idän välillä. Luokkaunionismi on sen so
tahuuto, vapautus ja  työläisten  omistusoi
keus m aahan ja  tuotannon välineisiin on 
sen pyrkimysten päämaali. Keskittämällä 
mailman unionistien toiminnan me voimme 
kukistaa tämän epäinhimillisen järjestel
män.

Tehkäämme kuten venäläiset toverimme 
ovat tehneet, lopettamalla porvarein har- 
j  ottaman riistämisen. Saadessamme tuntea 
vapautta me tulemme työskentelemään 
sanoin kuvaamattomalla innolla. Kaiken
lainen prostitutsioni tulee häviämään mail- 
masta. Enemmän päättäväisyyttä tulee o- 
lemaan ihmisillä. Ketään ei voida enään 
ostaa leipäpalasella! Lapset tulevat saa
maan paremman kasvatuksen! Onnelliset 
kodit ja  miellyttävät ympäristöt tulevat 
työläisillä olemaan. Tämän he tulevat saa
maan palkkioksi solidarisuudestaan ja  liit
tymisestään ammatti- ja  teollisuusunioiden 
kansainväliseen. -

TAITAMATONTA TAPPAMISTA
Kirj. H. B.

“ Junan täytyy ajaa pois raiteilta 1 1 8  
kertaa tappaakseen yhden miehen,”  sain 
lukea eräänä päivänä. Tuo todellakin 
näyttää taitamattomalta toiminnalta, eikä 
luulisi maksavan vaivaa ollenkaan.

Yliajo-onnettomuudet ovat sentään pal
jon tehokkaampia. Niitä sattui 887 kol
men kuun ajalla ja  saatiin niissä tapetuksi 
2 7 5  ihmistä. Yliajo-onnettomuudet ovat 
varmasti tuloksia tuottavia jos mutkapai- 
kassa tiessä on taitava leikkaus jonka pen
kereitä puut verhoavat. Tällaisella tiellä 
joskus saadaan saaliiksi viittä henkeä kul
jettava automobiili ja  kun hyvä “ luki”  sat
tuu, niin menee siinä seitsemänkin henkeä.

Meillä sattuu noin 200 tapaturmaa päi
vässä mutta ei aina kaikissa tule saalista. 
Neljäkymmentäviisi prosenttia kuoletta

vista tapaturmista ovat “ työonnettomuuk- 
sia.”  Yksinkertaisin keino tulla tapetuksi 
on mennä työhön rautateille. Kaksikym
mentä työonnettomuutta tarvitaan tappa
maan terveen miehen, mutta tarvitaan 
3 2 5  yhteentörmäystä ennenkuin tämä tu
lee suoritetuksi ja  yhteentörmäykset vä
hentävät voitto-osinkoja.

Tiedän näiden numeroiden olevan ar
vokkaita, sillä olen ne varastanut Literary 
Digetistä, joka on varastanut ne Scientific 
American lehdestä, joka vuorostaan on ne 
varastanut Interstate Commerce Commis- 
sionista. Jokainen käsittää, että sellainen 
mikä niin monta kertaa varastetaan täytyy  
olla arvokasta.

Minä kuitenkin olen masentunut siitä 
tiedosta, että 1 1 8  raiteilta poisajoa tarvi
taan yhden miehen tappamiseen. Eikö olisi 
parempi, että sellainen veturi mikä on jo  
tehnyt noin sata yritystä poistettaisiin käy
tännöstä !
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