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KANSAINVÄLISIÄ TIETOJA
PUNAINEN TALOUDELLISTEN JÄ R JE S 

TÖJEN KANSAINVÄLINEN

OSKA I. W. W:n edustaja Taloudel
lisen Kansainvälisen perustavassa 
kongressissa, mikä pidettiin vii

me kesäkuussa Moskovassa, ei ole 
vieläkään palannut takaisin, eikä ole lähet
tänyt minkäänlaista virallista selostusta 
sieltä, niin on I. W. W:n lehtien mahdoton
ta selostaa yksityiskohtiaan myöten kong
ressissa tehtyjä päätöksiä y.m. Ne tiedot 
mitä kongressin menosta on saatu muista 
lähteistä, ovat pääkohdissaan julaistu jo 
järjestömmekin lehdissä. Mikäli niistä on 
käynyt selville, on tuo mailman palkkatyö
läisten vallankumouksellinen taloudellisten 
järjestöjen kansainvälinen perustettu ja  toi
mii , itsenäisenä ollen samalla läheisessä yh
teistoiminnassa Kolmannen Kansainvälisen 
kanssa siten että kummallakin järjestöllä 
on edustajat toistensa toimeenpanevissa 
neuvostoissa täysillä puhe- ja  äänivaltuuk- 
silla. Onko sitten Punaisen Taloudellisen 
Kansainvälisen toimeenpaneva neuvosto tul
lut muodostettua puhtaasti taloudellisten 
järjestöjen edustajista ja  onko sen hallinto 
todella taloudellisten järjestöjen käsissä, si
tä ei voida sanoa ennenkuin edustajamme 
raportti on saatu kuulla.

Tänne Europasta tulleiden tietojen mu
kaan eivät ainakaan useat Europan maiden 
puhtaasti taloudellista toimintaa edustavt 
vllankiunoukselliset työväenjärjestöt ole hy
väksyneet yhtymistä tähän perustettuun P.
T. K . ilman ehtoja. Esim. Ranskan ja  Ita
lian syndikalistijärj estot vaativat uuden yli
määräisen kongressin pitoa, jossa täytyy 
tulia varmaksi se seikka, että ainoastaan 
taloudellisissa järjestöillä täytyy olla mää
räysvalta eli kontrolli Taloudellisessa Kan
sainvälisessä. Seuraava uutinen mikä on 
julkaistu Kosta Vienassa, selostaa Italian 
vallankumouksellisten työläisten päätöksen 
yhtymiskysymyksestä:

“ Italian Syndikalistien Kansallisneuvos

ton (Unione Sindicale Italiana) konferens
sissa, joka hiljakkoin pidettiin, päätettiin 
hyväksyä järjestön liittäminen Red Labor 
Unions Internationaleen. Kuitenkin yhdyt
tiin Ranskan syndikalistien tekemään vaa
timukseen, että on kutsuttava koolle ylimää
räinen R. L, I :n  kongressi, missä täytyy 
tulla taatuksi ehdoton “ autonomia’' (itsehal
linto) taloudellisille järjestöille. Ennen sitä 
ei Unione Sindicale Italiana tule lähettä
mään edustajaansa Punaisen Taloudellisen 
Kansainvälisen toimistoon.”

I. V/. W. liiton jäsenistö voi harkita näitä 
kysymyksiä ja  tehdä päätöksensä vasta sit
ten kuin heidän edustajansa antama ra
portti voidaan saada julkisuuteen. Tänä 
päivänä kaikkien niiden vallankumouksellis
ten palkkatyöläisten, jotka muodostavat I. 
W. W. järjestön, hartain halu on päästä 
liittymään kansainväliseen —  kaikkien 
maiden palkkatyöläisten rakentamaan ta
loudelliseen järjestöön. Siksi he ovat jo  
vuosia toimineet sellaisen järjestön perus
tamiseksi, siksi he lähettivät edustajansa 
Moskovaan yhdessä toisten maiden työväen- 
järjestöjän edustajain kanssa perustamaan 
kansainvälistä järjestöä. On varma, että 
I. W. W. liitto tulee yhtymään tähän pe
rustettuun järjestöön heti kun sen jäsenistö 
saa varmuuden siitä, että sen kontrolli on 
puhtaasti taloudellisten*järjestöjen käsissä 
ja  että se on puhtaasti vallankumouksellis
ten palkkatyöläisten järjestö.

Viimeisten tietojen mukaan pitäisi jä r
jestömme edustajan saapua takaisin näinä 
päivinä. Syy hänen viipymiseensa on siinä, 
että hän on ottanut osaa veijesedustajana 
useampiin eri maiden työväenjärjestöjen 
neuvottelukokouksiin Venäjällä ja  Saksassa, 
mutta syy siihen, ettei hän ole lähettänyt 
raporttia Punaisen Kansainvälisen Kongres
sista, on tuntematon. Kuitenkin hän joka 
tapauksessa on itse pian täällä, joten ehkä 
jo ensi numerossa voimme julkaista jo  jon
kunlaisen hänen itsensä antaman selostuk
sen kongressissa tehdyistä päätöksistä.
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