
'SYYSKUU, 1921

PUNAISEN KANSAINV ÄUSEN KONGRESSI
M H E ole tilaisuudessa julkaise

maan yksityiskohtaista raporttia 
punaisen teollisuus- ja  ammatti- 
unioiden kansainvälisen ensimäi- 

sestä kongressista, ennenkuin edustajam
me tulee takaisin ja  antaa raporttinsa. Kui
tenkin julkaisemme tässä niitä tietoja mitä 
on tähän mennessä voitu kongressin' me
nosta saada.

Viime numerossa jo lyhyesti mainitsim
me, että punainen kansainvälinen on tul
lut perustetuksi, joten tässä olevat tiedot, 
mitkä on otettu tänne saapuneista eri mai
den julkaisuista ovat siis jatkoa ennen ju l
kaistuille kongressiuutisille:

Heinäkuun yhdennentoista päivän istun
nossa jatkettiin väittelyä teol. kansainväli
sen itsenäisyyskysymyksestä. Pääpuhuji- 
na esiintyivät: Sergieö (venäläinen), Hec- 
kert (saksalainen), Sirolle ja  Tommassi 
(ranskalaisia).

Murphy (Englannista) puhui vastusta
vasta täydellisesti itsenäisen teol. kansain
välisen perustamisesta. Groelich (Saksas
ta) sanoi, että ammatti- ja  teollisuusunioi- 
den kansainvälisen tulee vastustaa kaikkia 
parlamenttaarisia puolueita, mutta sen tu
lee toimia yhdessä kommunististen järjes
töjen kanssa. Geo. Williams (Amerikan I. 
V .  W :n edustaja) lausui m.m.: “ Meidän 
päätösehdotus on että teol. kansainvälisen 
täytyy olla puhtaasti taloudellisen, mutta 
kommunistinen kansainvälinen pyrkii po- 
iiitilliseen vallankumoukseen. Työläisten 
tulee johtaa omaa vallankumoustaan oman 
taloudellisen järjestönsä kautta. Minä en 
tahdo halveksua kommunistipuolueiden 
ansioita ja  vallankumouksellista toimintaa, 
eikä sen välttämättömyyttä Venäjän vai? 
lankumouksessa, mutta teol. kansainväli
sen ja  kom. kansainvälisen suhteet tulee ol
la sellaiset, että molemmat ovat yhtä vai
kutusvaltaiset ja  edustuksen kautta tois
tensa kanssa yhteistoiminassa. Kolman
nen kansainvälisen ei tule olla teol. 
kansainvälisen henkisenä kaitsijana/'

Tehtiin kaksi päätösehdotusta. Ensi- 
mäinen päätösehdotus, jonka olivat alle
kirjoittaneet: Losovsky, Rykoö ja  Zypero- 
vitsch (venäläisiä), Knight (Am erika), 
Tom Man (Englanti), Tommasi ja  Rosmer 
(Ranska), Seckert (Saksa), ja  Volan (Nor
ja )  kuului seuraavasti:

“Koska taistelu työläisten ja  kapitalistien - 
välillä on kaikissa maissa mailmansodan ja  
pulakauden takia saanut kärjistyneen, leppy- 
mättömän ja  ratkaisevan luonteen,

ja  koska tämän taistelun kehittymisen ai
kana työväenluokat joka päivä näkevät yhä 
selvemmin välttämättömyyden poistaa porva
risto teollisuuksien hallinnosta sekä sen ohel
la myös poliitillisesta vallasta, ja koska yllä
mainittu tulos voidaan saavuttaa vain prole
tariaatin diktatuurin ja sosialistisen yhteis
kuntajärjestelmän perustamisen kautta, ja  
koska kaikki vallitsevat kapitalistiluokat tais
telussa porvarillisen diktatuurin säilyttämi
sen puolesta jo ovat kyenneet suuressa mää
rässä yhdistämään ja  keskittämään kansalli
set ja kansainväliset järjestönsä sekä poliit
tisella että taloudellisella alalla, sekä luomaan 
kaikkien porvarillisten voimien voimakkaan 
rintaman sekä puolustusta että hyökkäystä 
varten proletariaatin eteenpäin menoa vas
taan.

niin vaatii nykyaikaisen luokkataistelun 
logiikka proletaaristen voimien mitä voimak
kainta yhdistämistä, mikä puolestaan merkit
see, että täytyy olla mitä läheisin yhteys val
lankumouksellisen työväenliikkeen eri järjes
töjen välillä, ja silloin erikoisesti III interna
tional e n ja punaisen taloudellisen internatio
n a l  n välillä samoinkuin eri maissa kommu
nististen järjestöjen ja taloudellisten järjes
töjen välillä. Sen vuoksi kongressi päättää:

1. Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin yhdis
tääkseen kaikki taloudelliset järjestöt yhte
näisesti taistelevaan kansainväliseen järjes
töön, jotka yhdistyvät punaisessa taloudelli
sessa internationalessa.2. Solmia mahdollisimman läheiset siteet 
III intemationalen, vallankumouksellisen, 
työväenliikkeen etujoukkojen kanssa sillä 
pohjalla, että on yhteinen edustus kumman
kin toimeenpanevassa komiteassa, yhteisten 
neuvottelukokousten kautta j.n.e.

3. E ttä yllämainituilla siteillä on oleva or
gaaninen ja toimeenpaneva luonne sekä ilme
nevät yhteisissä vallankumouksellisten toi
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TIE VAPAUTEEN
menpiteitten valmisteluissa ja niiden yhtei
sessä toteuttamisessa sekä kansallisessa että
kansainvälisessä mittakaavassa.

4. Että jokaiseen maahan nähden on sel
vänä välttämättömyytenä pyrkiä yhdistämään 
vallankumoukselliset taloudelliset järjestöt 
ja  aikaansaada läheinen yhteys ja  päivittäinen kosketus punaisten ammattiyhdistysten 
ja kommunistipuolueiden välillä kummankin 
kongressin päätöksien toteuttamiseksi.

Toinen päätösehdotus, mikä tehtiin 
Hanskan syndikalistijärjestöjen edustajain 
taholta, kuului:

“Keskusteltuaan siitä suhteesta, mikä ra
kennetaan taloudellisen intemationalen ja 
kommunistisen intemationalen välille, kong
ressi päättää, että taloudellisen intemationalen tulee säilyttää täydellisen itsenäisyytensä, ei
kä se voi tunnustaa kommunistista interna- 
tionalea moraaliseksi johtajakseen. Kongres
sin, joka toivoo saavuttavansa mahdollisim
man suuren yhteenkuuluvaisuuden proleta
riaatin vallankumouksellisten voittojen saa
vuttamiseksi, on kuitenkin etsittävä keinoja 
taatakseen toimivan yhteyden kommunistisen 
intemationalen kanssa, ilman että kumpikaan 
joutuu toinen toisensa alaiseksi.”

Äänestyksessä annettiin ensimäisen pää
tösehdotuksen puolesta 282 ja  vastaan 35 
ääntä. Ainoastaan kahden maan (Argen
tiinan ja  Hollannin) edustajat äänestivät 
yhtenäisesti ehdotusta vastaan,

T to i. kansa in välinen on itsenäinen järjestö.
Tähän asti saatujen tietojen mukaan on 

teol. kansainvälinen tullut perustetuksi itse
näiseksi mailman taloudellisesti järjestynei
den palkkatyöläisten järjestöksi, mikä toi
mii läheisessä vuorovaikutuksessa kommu
nistisen kolmannen kansainvälisen kanssa. 
Tällaisen tiedon ovat todeksi vahvistaneet 
jo useamman maan edustajat jotka ovat jo 
ko jo palanneet kongressista, tai muuten 
sieltä tiedottaneet. M. m. Norjan edustaja 
A lfred Madsen on antanut seuraavan lau
sunnon Työmies lehdelle Tukholmasta saa
puneen tiedon mukaan: 3

Tukholma. — Tänne on saapunut, paluumatkalla 
Moskovan kongressista, Norjan maajärjestön sihtee
ri, tov. Alfred Madsen ja lausui hän vaikutelmistaan Kuuraavaan tapaan:

Punaisen ammatillisen intemationalen kongres
sissa tehtiin paljon ja hyvää työtä. Työtä tehtiin 
kolmen viikon ajan joka päivä klo 11  p. 12 yöllä.

Mutta niinpä osoittivatkin kongressin yksityiset val
tuutetut kerrassaan poikkeuksellista työintoa. Kong
ressin tärkeimpänä tehtävänä oli kokoavan linjan 
löytäminen erilaisille vallankumouksellisille työläis- 
ryhmille. Tässä onnistuttiinkin. Kongressin hyväk
symissä päätöslauselmissa ei ole jälkeäkään "alista
misesta,” Ammatillinen liike on vapaa ja esteetön 
toiminnoissaan. Mutta on sovittu läheisestä yhteis
toiminnasta, tämä niiden vallankumouksellisten toi
mintojen eduksi, joita voi kehittyä niin eri maissa 
kuin kansainvälisestikin. Jotta toimeenpanevat eli
met aina olisivat tietoisia toistensa toiminnoista, va
littiin ammatillisesta interaationalesta kolme edus
tajaa kommunstisen intemationalen toimeenpane
vaan keskuskomiteaan ja päinvastoin. Ammatillisen 
intemationalen johtoon asetettiin keskus neuvosto. 
Tähän neuvostoon valitsi kongressi 4 edustajaa Ve
näjältä ja 2 edustajaa Englannista, Amerikasta, 
Ranskasta, Italiasta, Espanjasta ja  Tshekkoslova
kiasta, kustakin, sekä 1 edustaja maista, joissa on 
vähemmän kuin 25,000 vallankumouksellisesti jär
jestynyttä työläisetä. Toimeenpanotoimistossa on 
7 jäsentä.

Sekä keskusneuvostoon että toimeenpanotoimis- 
toon on valittu myös syndikalisteja.

Kongressi on ollut sitä mieltä, että taistelua ta
loudellisten ja yhteiskunnallispoliittisten päämää
rien puolesta on käytävä mitä suurimmalla tarmol
la ja  että siihen on otettava osaa kaikkien ryhmäin, 
jotka seisovat selvällä vallankumouksellisella poh
jalla. Tähän käsitykseen on yhtynyt m.m. kaksi
kolmasosaa kongressiin osaaotfaneista syndikalis- 
teista. Täten on myös pästy parlamentti vasta is es
tä propagandasta, mitä eräät syndikalistiset johta
ja t ovat harjoittaneet. Tie on selvänä ja laskettu
na yhteiselle vallankumouksellisten työväenryhmäin 
rintamalle myös poliittiseen toimintaan nähden.

Voice of Laborin elok. 12  p. numerossa 
on julaistuna se uraa va Moskovasta saapu
nut tieto, mikä myöskin selostaa samoja 
päätöksiä:

“ Me kuuntelimme suurella mielihyvällä 
eilen toveri Zinovievin puhetta,”  sanoi 
Tarsman, australialainen edustaja, “ kun 
hän selitti että kommunistinen internatio
nal on päättänyt ei kontrolleerata ammatti-, 
unioita. Minun täytyy sanoa, että jos oli
si päätetty päinvastoin, niin me Australian 
työläiset emme olisi hyväksyneet sitä."

Nämät tiedot toteavat, että järjestö on 
perustettu mailman vallankumouksellisten 
työläisten toivomusten mukaisesti. Sen 
tarkotuksena on yhdistää mailman palkka
työläiset yhteen taistelurintamaan mail
man kapitalismin kukistamiseksi ja  työläis
ten vapauttamiseksi.
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