
TIE VAPAUTEEN

PUNAINEN TALOUDELLINEN KANSAINVÄLINEN JA L W. W.
ÄHÄN mennessä on I. W. W :n edus
tajan Geo. Wililamsin raportti
Moskovassa viime kesänä pidetystä 
Punaisen Taloudellisen Kansainväli

sen perustavasta kongresista julaistu Eng
lanninkielisissä järjestömme lehdissä, ja  
myöskin Industrialistissa suomenkielisenä.

Vaikka tiedämmekin, että Industrialistin 
ja  Tie Vapauteen lukijakunta on melkein 
sama, niin siitä huolimatta julkaisemme 
tuon raportin vielä tässäkin lehdessä tämän 
kuun numerossa, sillä pidämme kaikille jä r 
jestömme jäsenille siihen tutustumisen eri
koisen tärkeänä, että voitaisiin olla selvillä 
suhtautumisesta mainittuun Kansainväli
seen järjestöön. Me vallankumoukselliset 
palkkatyöläiset, jotka omaamme teollisuuk- 
sittain järjestäytymismuodon etujemme 
puolesta taistelemiseksi, käsitämme työläis
ten kansainvälisesti järjestämisen välttä
mättömyyden ja  tärkeyden voidaksemme 
taistella kansainvälisesti järjestynyttä ka
pitalismia vastaan. Me olemme ehdottomas
ti sitä mieltä, että työläisten täytyy jä r 
jestyä yhteen suureen kansainväliseen ta
loudelliseen taistelujärj estoon ja  taistella 
sen avulla kapitalismin kukistamiseksi ja  
työläisten vapauttamiseksi. Me myöskin 
olemme sitä mieltä, että tällainen kansain
välinen järjestö samoin kuin meidän omat 
kansalliset järjestötkin, täytyy olla meidän 
palkkatyöläisten itse rakentamia ja  hallit
semia. Me tahdomme, että me vallanku
moukselliset palkkatyöläiset saamme itse 
tarkalleen määritellä sen rakenteen ja  me
nettelytavat, jolloinka me vasta voimme olla 
varmat, että se on meidän oma järjestömme 
ja  meidän tulee kuulua siihen.

Näitä seikkoja silmällä pitäen tulee mei
dän tutkia tarkoin edustajamme antamaa 
selostusta Punaisen Taloudellisen Kansain
välisen kongressista samoin kuin siellä teh- 

• dyt päätökset ja  lausunnot ja  vasta sitten 
päättää voimmeko siihen yhtyä tai ei.

Mitä tulee tähän I. W, W :n edustajan 
raporttiin, niin väittää hän siinä, että tuo

P. T. K . perustaminen ei olekaan niin hy
vin onnistunut kuin meille ennemmin saa
puneet tiedot tuolta perustavasta kongres
sista ovat kertoneet. Hän väittää tässä ra
portissaan että P. T. K. kansainvälisen pe
rustavassa kongressissa Moskovassa oli 
määräävänä enemmistönä muut kuin talou
dellisten järjestöjen edustajat ja  että pe
rustettu P. T. K. on myöskin muitten, vaan 
ei taloudellisten järjestöjen kontrolleeraa- 
ma. Tämän lisäksi on hän myöskin suul
lisessa kertomuksessaan I. W. W :n toimeen
panevalle komitealle lausunut, että P. T. K. 
perustaminen Moskovassa on täydellisesti 
epäonnistunut taloudellisten järjestöjen 
kannalta katsottuna, sillä perustettu P. T.
K . on täydellisesti Kolmannen Poliittiisen 
Kansainvälisen kontrolleeraama, joten meil
le on saman tekevää kumpaan niistä kuu
lumme.

Etelä-Amerikan I. W. W :n edustaja Tom 
Barker, joka myöskin on Venäjältä tulo- 
matkallaan vieraillut Chicagossa, on kerto
nut pääasiallisesti samaa kuin Wiliiamskin 
ja  sanonut että Europan maiden vallanku
moukselliset taloudelliset järjestöt eivät ole 
hyväksyneet Moskovan P. T. K. järjestöi
nä, vaan ainoastaan on sen tehneet talou
dellisiin järjestöihin kuuluvat kommunisti
set jäsenet ja  heidän muodostamansa kom
munistiset vähemmistöryhmät.

I. W. W :n toimeenpaneva komitea on 
tämän edustajamme Wililamsin antaman 
selostuksen kuin myöskin P. T. K. kong
ressissa tehtyjen päätöksien perusteella 
(joissa m.m. tuomitaan I. W. W. liito ha
jotettavaksi) antanut lausunnon, että se 
asettuu vastustamaan järjestömme millään 
muotoa liittämistä Moskovassa perustet
tuun P. T. K:seen.

Tilan ahtauden vuoksi emme voi julkaista 
toimeenpanevan komitean antamaa selos
tusta, mutta toivomme, että lukijamme saa
vat sen lukea Industrialistista, jossa se on 
julaistu suomenkielisenä, sekä on se myös
kin julaistu englanninkielisenä järjestömme 
englanninkielisissä lehdissä.
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