
TIE VAPAUTEEN

TODELLISTA MAILMAN PALKKATYÖLÄISTEN TAISTELUJÄRJESTÖÄ
RAKENTAMAAN

ÄHÄN mennessä on ja Amerikan 
palkkatyöläisillä ollut tilaisuus 
tutustua I. W. W :n virallisen 
edustajan Geo. Williamsin raport- 

tiin, Moskovassa viime kesänä pidetystä 
punaisen ammattijärjestöjen kansainväli
sen perustavasta kongressista, sillä sekä 
alustava, että myöskin varsinainen raport
ti on julkaistu kokonaisuudessaan Ind. 
Solidarityssä —  I. W. W. liiton pää- 
äänenkannattajassa. (Suomenkielellä on 
alustava raportti julkaistu Industrialistis- 
sa, sekä Tie Vapauteen tammikuun nu
merossa ja varsinainen raportti on myös
kin jo kokonaan julkaistu Industrialistis- 
sa ja tullaan vielä julkasemaan erikoisena 
kirjasena saman lehden toimesta.)

Tämän maan työläiset on saaneet tu
tustua toisten tästä maasta olleiden edus
tajain —  jotka myöskin ovat väittäneet 
olleensa täällä maassa löytyväin eri ni
misten työväenjärjestöjen edustajia, vaik
kakaan eivät ole voineet todistaa, että 
heidät olisi työläiset itse edustajikseen 
valinneet —  antamiin reportteihin

Ennemmin julkaistut selostukset o lleet  
epätodellisia

Kaikissa noissa aikaisemmin julkais
tuissa raporteissa uskoteltiin meille, että 
vihdoinkin on mailman vallankumouksel
listen työläisten hartain toive toteutettu; 
että vallankumouksellisten palkkatyöläis
ten itsenäinen taloudellinen kansainväli
nen on tullut perustetuksi j.n.e.

Näissä raporteissa on myöskin vakuu
tettu, että kongressissa olleet eri maiden 
vallankumouksellisten taloudellisten jär
jestöjen edustajat, joitakin harvoja yk
silöitä lukuunottamatta, täydellisesti hy
väksyvät perustetun P. A. K. ja  että 
useimpain maiden vallankumoukselliset 
työläisten järjestöt ovat siihen liittyneet, 
että tuo P. A. K. jäsenmäärä on jo lä
hes kaksikymmentä miljoonaa j.n.e.

Näissä raporteissa on vakuutettu, että
P. A. K. on perustettu mailman vallan
kumouksellisten palkkatyöläisten toivo
musten ja määräysten mukaisesti ja että 
se on täydellisesti työväen taloudellisten 
järjestöjen kontrolleeraama, sekä toimii 
yhteistoiminnallisesti vallankumoukselli
sen poliittisen Kolmannen Kansainvälisen 
kanssa mailman vallankumouksen toteut
tamiseksi,

Nämat selostukset todistaa I. W. W:n 
edustaja raportissaan epätodellisiksi 
kongressissa saamainsa havaintojen ja 
siellä tehtyjen päätöksien perusteella.

I, W . W :n  edustajan selostus
että Moskovassa perustettu P. A. K. ei 
ole mailman vallankumouksellisten palk
katyöläisten kontrolleeraama järjestö, 
vaan että sitä täydellisesti hallitsee polii- 
tillisten puolueiden K. K. ja  että se ei 
ole tullut perustettua niiden toivomusten 
ja määräysten mukaan kuin mailman val
lankumouksellisiin taloudellisiin järjestöi
hin kuuluvat työläiset olivat edustajilleen 
antaneet ja että eri maiden vallanku
mouksellisten työväenjärjestöjen todelli
set edustajat eivät ole kongressissa tehty
jä päätöksiä hyväksyneet, eivätkä kan
nata järjestöjensä liittämistö sanottuun 
järjestöön, koska työväen taloudelliset 
järjestöt joutuisivat poliitillisten johta
jien komennettavaksi ja  mielin määrin 
hallittavaksi.

I. W. W :n edustaja todistaa, että suu
rin osa kongressin edustajista (kuten 
esim. Amerikan edustajatkin) eivät olleet 
todellisia työväen taloudellisten järjes
töjen valitsemia ja lähettämiä edustajia, 
vaan että ne oli sinne valinnut ja lähet
tänyt eri maiden kommunistipuolueet ja  
kommunistiset vähemmistöryhmät, pro- 
pagandaliitot y.m.s. joten siis tämä selit
tää syyn miksi määräävä enemmistö kong
ressissa oli kommunisteja, tai politikoitsi- 
joita.
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HELMIKUU, 1922
I. W. W:n edustaja julkaisee raport

tinsa yhteydessä useampain Europan mai
den syndikalistijärjestojen edustajain an
tamia lausuntoja, vastalauseita ja julis
tuksia, joista käy selville, että ne edus
tajat eivät hyväksy perustettua P. A. K. 
sekä vastustavat vallankumouksellisten 
työväen taloudellisten järjestöjen siihen 
liittämistä juuri samojen syiden perus
teella kuin I. W. W:n edustajakin vas
tustaa.
Kongressin päätöksissä tuom itaan palk

katyöläisten vallankum oukselliset jär
jestöt hajotettaviksi

Tämän I. W. W :n edustajan raportin 
sekä Europan maiden syndikalistien an
tamien lausuntojen lisäksi on meillä ti
laisuus tutustua kongressissa tehtyihin 
päätöksiin, joista monet ovat mitä sel
vimpiä todistuksia siitä, että kongressissa 
ollut määräävä enemmistö on ollut poli- 
tikoitsijoita ja työväen itsenäisten vallan
kumouksellisten taloudellisten järjestöjen 
vihaajia ja vastustajia. Esim. seuraavat 
kaksi kohtaa todistavat tämän väitteen:

‘‘Industrial Workers of the World liitto, 
itsenäinen järjestö Amerikassa, on liij'an 
heikko ottamaan vanhojen unioiden paikan. 
I. W. W:llä on puhtaasti anarkistinen en
nakkoluulo politiikkaa j'a poliitillista toimin
taa vastaan, ollen jaettuna kannattajiin ja vastustajiin sellaiseen pääkysymykseen näh
den kuin on proletariaatin diktatuuri. . .  
Näin ollen on kysymys vallankumouksellis
ten solujen ja ryhmien luomisesta American 
Federation of Laborin ja itsenäisten unioi
den keskuudessa tärkeästä merkityksestä. 
Muuta keinoa Amerikan työläismassojen mu
kaan saamiseksi ei löydy kun johtaa järjes
telmällistä kamppailua unioiden sisällä.”

“Siitä voimakkaasta työväenliikkeestä huo
limatta joka Englannissa on, jossa on tapah
tumassa radikaalisia muutoksia, yritetään 
siellä luoda uusia One Big Union tai I. W. 
W:n mallisia järjestöjä. Sellaiset yritykset 
olisi ehdottomasti ja räikeästi tuomittava , . .  
Kymmenien tuhansien vallankumouksellisten 
työläisten ulosriistäminen uusien itsenäisten 
järjestöjen muodostamista varten on rikos 
Englannin ja koko mailman työväenluokkaa 
vastaan. Näin ollen tulee kaikkien Punai
sen Ammattijärjestöjen Kansainvälisen kan
nalla olevien järjestöjen keskittää kaikki 
voimansa unioiden valloittamiseksi yksi ker

rallaan, yhdistää niiden rivit, eikä tuhlata aikaa harvoihin valittuihin eli “huippuun” 
kuuluvien kanssa, jotka eivät ole kosketuksissa pohjajoukkojen kanssa.”

“Nykyään toimivat vallankumoukselliset 
ovat joko One Big Uniossa, Industrial Wor- kers of the World liitossa tai muissa sa
manlaisissa järjestöissä. Vaikka lukumääränsä ei olekaan suuri, niin kuitenkin he 
hallitsevat ammattiunioissa olevien vallankumouksellisten mielet, osoittaen olevansa toi
vottomia näihin ammattiunioihin nähden, täten tehden heidät toimettomiksi niiden si
sällä. On keksittävä joku keino millä ha
joittaa nämä “ihanne”-uniot ja vapauttaa 
vallankumoukselliset voimat joukkojen keskuuteen; ajatus on välttämättömämpi kuin 
kysymyksessä oleva jäsenistö ja järjestön 
todellinen rakenne. On otettava huomioon 
että tämä voidaan tehdä ainoastaan asteet- 
taisesti. Ensimäiset askeleet tulevat mah
dollisesti olemaan nykyään voimassa olevan 
asetuksen poistaminen, jonka mukaan val
lankumoukselliset ovat kiellettyjä pitämästä 
virkailijan paikkaa ammattiuniossa; hallinnon luovuttaminen sellaisissa hyvin järjes
tyneissä teollisuuksissa kuin kaivosteollisuus, voimassaoleville unioille; ja kun tämä on 
saatu hyvään alkuun, niin aletaan tukemaan 
“ihanne”-unioiden jälellä olevia osia ja nii
den keskitystä järjestymättöminä aloilla, 
erikoisesti ammatitto millä ja mahdollisesti 
tullaan alkamaan vähemmistökomitealiike 
suurempien voimassaolevien sisällä, ei särke- 
mistarkoituksessa, vaan niiden voimistutta- 
miseksi ja tehdä hyökkäävämmäksi — aset- 

■ taa niihin vallankumouksellinen johto.”
Nämät päätökset selvään tuomitsevat 

vallankumoukselliset taloudelliset järjes
töt hajotettavaksi ja kehotetaan työläisiä 
pysymään vanhoissa ammattiunioissa jois
ta uskotaan tulevan mallikelpoisia työ
väenjärjestöjä johtajiston muuttamisella. 
Tuntuu todellakin ihmeelliseltä miksi täl
lainen kanta hyväksyttiin työväen kansal
lisiin järjestöihin nähden, mutta sitä vas
toin se tuomittiin kansainväliseen järjes
töön nähden. Olisihan voitu yhtä hyvin 
olettaa, että Amsterdamin ammattiunioi- 
den kansainvälisestä tulee mallikelpoinen 
työläisten järjestö taantumuksellisen joh
tajiston poistamisella j.n.e. Eiköhän näi
den päätösten tekoon ole ollut vaikutta
massa suoranainen vihamielisyys vallan
kumouksellisia taloudellisia järjestöjä 
kohtaan?
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TIE VAPAUTEEN
M ailman vallankum oukselliset palkkatyö

läiset pettyivät toiveissaan
Masentavan vaikutuksen todellakin te

kevät nämät tiedot työläisille, jotka kä
sittävät luokkataistelun koko työväenluo
kan etujen puolesta elämänsä tärkeim
mäksi tehtäväksi, sekä ovat uhranneet 
kaikkensa sen tehostamiseksi, koettamal
la järjestää työläisiä koko mailman laa
juiseen eheään luokkasotarintamaan. 
Katkeria on kuulla nämät tiedot tästä 
palkkatyöläisten kansainvälisen järjestön 
perustamisen epäonnistumisesta —  petty
misestä. Kuitenkin nämäkin kokemukset 
tulee varmentamaan mailman palkkatyö
läisiä siinä käsityksessä, että heidän tulee 
luottaa ainoastaan omaan itseensä toi
miessaan etujensa puolesta. Ne vahvista
vat yhä varmemmaksi työläisille sen I. 
W. W iläisten omaksuman mielipiteen, et
tä  palkkatyöläiset tulevat vasta sitten 
toiminnassaan etujensa puolesta täydel
lisesti onnistumaan, kun he hylkäävät 
kaikenlaisten “ystäväinsä”, suurten joh- 
tajain y.m.s. holhouksen ja toimivat itse
näisinä, että he sulkevat järjestöihinsä 
pääsyn kaikilta, jotka eivät ole suoranai
sia palkkatyöläisiä, sekä huolehtivat jär
jestöjensä asiat joukkoina ja toimivat 
siten kuin heidän omien etujensa kannalta 
katsottuna kulloinkin näyttää soveliaam
malta.

Kansainvälinen järjestäytym inen on  
välttäm ätön

Vallankumouksellinen palkkatyöväestö, 
joka käsittää luokkataistelun välttämättö
myyden ja pyrkii sitä käymään kaikilla 
mahdollisimman tehokkailla ja vaikutta- 
vimmilla keinoilla, tekee voitavansa saa
dakseen mahdollisimman suuret palkka
työläisten joukot liitetyksi tehokkaaseen 
taistelurintamaan, taistelemaan itsensä 
ja  koko mailman työväenluokan vapau
den puolesta. Vallankumoukselliset palk
katyöläiset kaikissa maissa tekevät voita
vansa kehittääkseen työväen taistelun 
mahdollisimman tehokkaaksi ja raken
taakseen työläisten taistelujarj estot mah
dollisimman voimakkaaksi ja tarkoitus
taan vastaavaksi.

He ovat sitä mieltä, että tarkotustaan 
vastaavin nykyaikainen työväen taistelu- 
järjestömuoto on kun työläiset järjesty
vät teollisuuksittain yhteen suureen jär
jestöön, jonka pyrkimyksenä on kapita
listisen järjestelmän kukistaminen ja työ
läisten saattaminen yhteiskunnan tuotanto
ja jakolaitosten kontrolliin; näinollen he 
toimivat tällaisen järjestömuodon edistä
miseksi kaikkialla.

Vallankumoukselliset palkkatyöläiset 
käsittävät, että työväestö on kykenemä
tön taistelemaan menestyksellisesti kan
sainvälistä kapitalismia vastaan, vaikka
pa se olisi jossakin maassa järjestynyt 
mitä täydellisimmin ja mitä tehokkaam
malla tavalla, joten sen takia he pyrkivät 
saamaan yhtenäistä toimintaa eri maiden 
palkkatyöläisten välillä ja rakentavat 
palkkatyöläisten kansainvälistä järjestöä, 
sillä vasta tällaisen järjestön avulla voi 
mailman työväestö kukistaa kansainväli
sesti järjestyneen kapitalismin ja saavut
taa pyrkimystensä päämäärän —  työ
väenluokan vapauden.

Tätä toimintaa voidaan tehokkaimmin 
edistää vallankumouksellisten taloudel
listen kansallisjärjestojen voimistuttami- 
sella ja kasvattamisella. Tällaisia työläis
ten itsenäisiä vallankumouksellisia talou
dellisia järjestöjä ovat Europassa syndi- 
kalistijärj estot sekä I. W. W. liitto Ame
rikassa, y.m. Näihin tulee vallankumouk
sellisten palkkatyöläisten kuulua ja toi
mia niiden edistämiseksi, sekä yhdistämi
seksi kansainväliseksi voimakkaaksi työ
läisten taistelujarj estoksi, jonka pyrki
myksenä on mailman kapitalismin perin
pohjainen hävittäminen, sekä työläisten 
saattaminen teollisuuksien kontrolliin.

T IE  V A P A U T E E N  v u o sik e rta  m aksaa  a in o as
ta a n  $1.75 Y hdysvallo issa ja  $2 .00  u lkom aille . 
'P yydä t i la u sk u itt ik ir jo ja  ja  läh em piä se lityksiä  
k o n tto r is ta , sekä  ryhdy  lehden lev ittä jäk s i.
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