
ELOKUU, 1921

PUNAINEN KANSAINVÄLINEN ON PERUSTETTU
m

Ä T Ä  kirjottaessa Venäjältä saapu
neet viimeiset tiedot kertovat, että 
punaisen ammatti- ja  teollisuus- 
unioiden kansainvälisen perustava 

kongressi, mikä oli kutsuttu koolle heinä
kuun ensimainen päivä, on päättynyt ja  on 
taloudellinen kansainvälinen perustettu.

Kuten muistetaan, Kolmannen Kansain
välisen toiseen mailmankongressiin ko
koontuneet eri maitten edustajat perusti
vat vuosi sitten väliaikaisen kansainvälisen 
teollisuusunioiden neuvoston (Provosional 
International Council of Trade and Indus
trial Unions) minkä tehtävät määriteltiin 
seuraavasti:

1 . Ryhtyä mahdollisimman laajakantoisen agitatsionityön tekemiseen vallankumouksellisen luokkataisteluaatteen, yhteiskunnallisen 
vallankumouksen, köyhälistön diktatuurin, vallankumouksellisen joukkotoiminnan edis
tämiseksi, tarkotuksella kukistaa kapitalisti
nen järjestelmä ja porvarillinen valtio.

2. Taistella sovittelupolitiikkaa vastaan 
porvarien kanssa, samoten kuin myöskin sitä käsitettä vastaan, että kapitalismista sosialis
miin voidaan siirtyä rauhallisella tavalla, jotka käsitteet myrkyttävät mailman työläisten unionistisen liikkeen.

3. Tukea mailman vallankumouksellisten 
unioiden luokkataisteluin että, ja ryhtyä määriteltyyn taisteluun kansainliiton yhtey
teen perustettua Kansainvälistä Työtoimistoa ja Amsterdam Federation of Labor unioiden 
ohjelmaa ja menettelytapoja vastaan.

4. Ottaa alkuaskel yrityksellä toimia kansainvälisesti tärkeimmissä luokkataistelua 
koskevissa asioissa, kuten rahan kokoomises- 
sa tarkoituksella avustaa lakkoja yhteiskunnallisen kamppailun edistämiseksi.

5. Kerätä aineistoa, tilastotietoja ja asiakirjoja, mitkä koskevat kansainvälistä työ- 
venliikettä ja tiedottaa kaikille järjestöille, 
jotka ovat edustettuina tässä neuvostossa, val
litsevasta tilanteesta eri maissa.

6. Kustantaa kirjoja ja Ientolehtiä, joissa 
selostetaan kansainvälistä työväenliikettä.

Varsinainen perustava kongressi suun
niteltiin ensin pidettäväksi tammikuussa

19 2 1 ,  mutta siirrettiin ensin toukokuuhun 
ja  sitten myöhemmin heinäkuun ensimai
seen päivään.

Ammatti- ja  teollisuusunioiden punaisen 
internationalen kongressi avattiin heinä
kuun 3 päivän illalla. Puheenjohtajistoon 
tulivat seuraavat toverit: Losovsky ja  R y- 
kov (V en äjä), Rosmer (Ranska ja  B elgia), 
Knight (Kanada ja  Yhdysvallat), Heckert 
(Saksa ja  Itävalta), Tom Mann (Englanti, 
Austraalia ja  Etelä A frik a ), Nick (Espan
ja ) ,  Mazievski (Puola), Hampe (Tshekko
slovakia), Pavlovic (Balkanin m aat). Y k 
si paikka jätettiin avoimeksi Italian va
ralle.

Kongressin alussa puhuivat eri maitten 
edustajat selostaen vallitsevaa tilannetta 
ja  työläisten olosuhteita niissä maissa jois
ta he olivat edustajina, sekä lausuivat ku
kin edustamainsa työläisten hartaimpana 
toivomuksena olevan työväenluokan yhtei
sen kansainvälisen taistelurintaman raken
tamisen, kapitalismin kukistamiseksi.I

Se uraa va työohjelm a hyväksyttiin kong
ressissa :

1. Unioiden kansainvälisen neuvoston raportti 
(puhujana Rosmer).2. Mailman taloudellinen kriisi ja taloudellisten 
järjestöjen taktilliset tehtävät (Bucharin ja Lo- sovski).

3. Ammattijärjestöt ja unioitten punainen international, sekä kommunistinen international 
(Zinovjev ja Rosmer).

4. Ammattijärjestöt ja työpajakomiteat 
(Hecker).5. Amattijärjestot ja teollinen kansanvalta (Zi- 
perovitsh).

6. Työttömyys (Bell).
7. Kansainvälinen ammattijärjestoliike.
Siis kuten sanottu, tähän asti saapuneit- 

ten tietojen mukaan on nyt miljoonien 
mailman vallankumouksellisten palkka
työläisten hartain toive toteutettu. Punai
nen taloudellinen kansainvälinen on perus
tettu. Mailman palkkatyöläiset ovat liittä
neet voimansa yhteen ja  järjestäneet yh
teisen järjestön, minkä pyrkimyksenä on.
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TIE VAPAUTEEN
maan ja  tuotantovälineiden työläisten hal
tuun anastaminen ja  kapitalismin täydelli
nen kukistaminen.

Lähes seitsemäntoista miljoonaa mail- 
man palkkatyöläistä on ollut edustettuna 
perustavassa kongressissa edustajainsa 
kautta. Siis lähes seitsemäntoista miljoo
naa työläistä kuuluu tähän vallankumouk
selliseen joukkoon jotka lähettivät edus
tajansa Moskovaan perustamaan taloudel
lista kansainvälistä. Huomatuimmat mää
rät näistä taloudellisesti järjestyneistä val
lankumouksellisista työläisistä ovat seu- 
raavissa maissa: Venäjällä 6,500,000,
Saksassa 2,500,000, Italiassa 3,000,000, 
Ranskassa 500,000, Englannissa 500,000, 
Amerikassa 500,000, Espanjassa 800,000, 
Australiassa 600,000, Puolassa 250,000.

Kunkin maan edustuksellinen oikeus 
kongressissa oli määritelty seuraavasti: 
Saksalla, Ranskalla, Englannilla, Italialla, 
Espanjalla, Czecho-Slovakialla, Puolalla, 
Itä-Galitsialla, Venäjällä ja  Yhdysvalloilla  
kuusitoista ääntä kullakin, Itävallalla, Un
karilla, Norjalla, Ukrainalla, Australialla, 
Argentiinalla kaksitoista ääntä kullakin, 
Belgialla, Hollannilla, Sveitsillä, Ruma- 
nialla, Irlannilla, Canadalla, Meksikolla 
ja  Kreikalla 8 ääntä kullakin.

Seikkaperäisen selostuksen kongressin 
menosta ja  kaikista siellä tehdyistä pää

töksistä voimme saada vasta sitten kuin I. 
W . W . liiton edustaja George Williams saa
puu ja  antaa raporttinsa. Sitten voimme 
kuulla missä määrin meidän järjestömme 
edustama kanta on tullut kongressissa huo
mioon otetuksi. Me emme kuitenkaan e- 
päile etteikö sitä olisi otettu huomioon, sil
lä tiedämme järjestömme edustavan jyr- 
kintä vallankumouksellista luokkataistelu- 
kantaa, s.o. kapitalismin kukistamista ja  
työväenluokan vapauttamista suoran toi
minnan avulla.

I. W . W . liiton pyrkimyksenä on jo kau- 
van sitten ollut yhdistää yhteen koko mail- 

»man palkkatyöläiset. Se on jo vuosia toi
minut voitavansa vallankumouksellisten 
teollisuustyöläisten kansainvälisen raken
tamiseksi. Joten siis nyt kun tuo kansain
välinen on perustettu koko mailman val
lankumouksellisten teollisuustyöläisten 
toimesta, emme voi siitä sanoa muuta kuin 
että se on meille suuri voitto jo sellaise
naan. Me näemme siinä sen toiveen toteu
tumisen minkä puolesta olemme vuosia 
työskennelleet.- Täm ä ehdottomasti tulee 
innostamaan meitä entistä tarmokkaammin 
toimimaan järjestömme eteen, s.o. Am eri
kan palkkatyöläisten järjestämiseksi val
lankumoukselliseen luokkataistelurinta- 
maan.

s.

E l OLLUT SE TYÖLÄISTEN RAUHA.

“ Emme puhu enään vapauden saavut
tamisesta, sillä meillä sellainen jo on.’ ' 
Näin ilmoitetaan De Valeran sanoneen 
Dublinissa, selittäessään rauhanneuvotte
lujen tulosta Sinn Feinerien ja  Lloyd Geor
gen välillä.

Täm ä kaikki tuntuu liijan kauniilta ol
lakseen totta. Se tuntuu liijan imelältä jos

sitä puhutaan työläiselle eikä valtiomie
helle. Tehty rauha voi olla suuriarvoinen 
Sinn Feinereille, mutta työläisille ei se pal
jonkaan mitään merkitse. Englannin ka
pitalistit eivät ole tehneet rauhaa Irish 
Transport Workers and General Workers 
Union kanssa. Palkkajärjestelm ä on vielä
kin olemassa. “ Työväenluokan ja  työnan- 
tajaluokan välillä ei ole mitään yhteistä.”  
Rauhaa e i  voida saavuttaa näitten kahden  
luokan vä lillä  ennenkuin kapitalism i on 
kukistettu ja  työläiset hallitsevat mailmaa.
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