
H E IN Ä K U U , 1 9 2 2

I. W. W:N KIRJELMÄ SYNDIKALISTIEN KONGRESSILLE
Kesäkuun 1 p., 1922.

Berliinissä, Saksassa., kokoontuvan syn di k alisti en kansainvälisen kongressin edustajille.
TjrÖläistoverit:
Suureksi mielipahaksemme täytyy meidän ilmoittaa että I. W. W :n on mahdoton lähettää edustaja seenvallankumouksellisten syndikalistien kansainväliseen konferenssiin, joka alkaa Berlinissä kesäkuun 16 p. Vasta toukokuun loppupuolella saapui päämajaamme tieto konferenssin alkamisesta, joten ei ollut riittävästi aikaa järjestää edustajien lähettämistä, passien hankkimista j.n.e.
Mielipahamme on sitäkin suurempi siitä syystä, että tämä vallankumouksellisten työväenjärjestöjen konferenssi on epäilemättä merkityksellisin tapahtuma kansainvälisen työväenliikkeen historiassa. Epäilemättä tästä konferenssista tulee kehittymään maailmanlaajuinen liike joka muodostaa voimakkaan rintaman maailman kapitalismia vstaan. Se seikka, että tämän konferenssin takana ovat sel- liset kuin Italian, Ranskan, Saksan ynnä muiden maiden vallankumoukselliset työväenliikkeet, on pätevä todiste siitä, että se tulee saamaan aikaan enemmän kuin ainoastaan vallankumouksellisten fraasien kokoonkyhäämisen, joten emme epäröi ensinkään innolla ja  luottamuksella onnitella sellaista kokoumusta kuin Berliinin kokoustulee olemaan. Emme pelkää että tässä,, poliittisista aineksista vapaassa kokouksessa, meidän, sen enempää kuin minkään muunkaan järjestön edut tulisivat alistetuiksi jonkun vissin maan tai ryhmän hallinnon alaisiksi.Koska emme ole tilaisuudessa lähettämään edustajaa,, niin yleinen toimeenpaneva komitea on päättänyt lähettää tämän kirjelmän, jossa tuomme esille kansainvälistä kysymystä koskevan kantamme. Meidän on pyydettävä teitä osoittamaan suvaitsevaisuutta näkökantaamme nähden, ainakin joissakin kohdissa, jotka voivat ehkä erota europa laisista. Teemme esityksemme kaikessa vakavuudessa eikä millään muotoa määräävässä hengessä. Ne edustavat amerikalaista katsantokantaa, joka, kuten tiedätte, on maa jossa teollisuudet ovat korkealle keskitetyt muutamien harvojen omistajien tai kor- poratsionien käsiin. Tämä korkealle keskitetty teollisen elämän kontrolli on pakosta vaikuttanut Amerikan työväenliikkeeseen joka taas on nopeasti suhtautumassa vallitseviin oloihin, .muodostamalla teollisuusunioita, jotka taas vuorostaan pyrkivät keskittämään vallankumouksellisten työläisten voimat samassa määrässä kuin työnantajaluokka on jo tehnyt. Amerikan vallankumouksellisen liikkeen järjestäminen tällä tavalla on tunnustettu ainoaksi käytännölliseksi Amerikan kapitalismia vastaan ja ilmaisuna tästä, I. W. W, ei ole ainoastaan sen alkuunpanija vaan myöskin toimivinvoana edustajana. Perustamisestaan saakka, v. 1905, on I. W, W. ollut vallankumouksellinen järjestö, perustuen luokkataistelulle.Sen nvkyinen muoto on tenllisuusunionistineri, pyrkien järjestämään jokaisen teollisuuden työläiset rotuun, uskontoon, väriin tai ammattiin katsomatta yhteen teollisuusunioon. Tämä on todellinen luokkatietoisen unionismin ilmenemismuoto. Kaikki muut järjestömuodot. sellaiset kuin ämmättin niot — liitot, ovat ainoastaan omien vissien ryhmä etujensa edistämisessä hvöriviä .i nostoi a. Teollisuus- unionismi, johtuen luokkaluonteestaan. alistaa o«an tai osaston edut kokonaisuuden, yleisen vallanku

mouksellisen ohjelman alaiseksi. Mutta osa- tai osastoluonnetta olevat kysymykset jätetään näiden ryhmien itse ratkaistaviksi. Näinollen esiintyy teollisuusunio I. W. W :n ohjelman mukaisena yhtenäisenä rintamana koko teollisuutta käsittävänä luokkana teollisuuden omistajia vaastaan.Mutta luokkataistelu ei rajoitu yhteen teollisuuteen, vaan käsittää kaikki teollisuudet, joten teolli- suusunioiden välillä täytyy olla samallajnen yhtenäinen toiminta kuin minkä hyvänsä yhden teolli- suusunion yksilöjäsenten välillä. Tämän toteuttamiseksi rakentuu I. W. W. tänä päivänä sillä tavalla, että yleinen päämaja yhdistää teollisnusuniöt. Yleisen päämajan muodostavat yleinen sihteeri- rahastonhoitaja ja yleinen toimeenpaneva komitea, joka on tämän kirjelmän lähettäjä. .Tämä järjestömuoto. jonka olemme tässä ainoastaan ylimalkaisesti kuvanneet, vastaa mahdollisimman läheltä kapitalistisen omistuksen ja tuotannon järjestömuotoa. Tutkimalla teollisuusunionismia tulee näkemään ettei se muodosta ainoastaan keinoa kukistaa kapitalismi, vaan tekee myöskin mahdolliseksi tuotannon jatkamisen ses jälkeen kun uusi yhteiskunta on luotu. Vallankumouksen onnistumiseksi I. W. W :n kaksinainen ja kauaksi tähtäävä ohjelma on välttämätön kaikissa kapitalistisissa maissa. Kapitalismin tullessa poistetuksi on voitto vasta puoliksi saavutettu. Ankarin puoli tulee, olemaan uusien elimien asettaminen kapitalistien tuotanto- ja jakomuotojen tilalle. Tämän uskomme olevan tarkoitustaan vastaavasti tuodun esille ohjelmassamme.Olosuhteet Amerikassa eivät ole samallaiset kuin maissa joissa teollinen kehitys on alemmalla asteella, mutta joissa siitä huolimatta löytyy vallankumouksellisia järjestöjä.Melkein sanomattakin on selvää, että samat vaikuttimet, jotka ovat muokanneet Amerikan vallankumouksellisten järjestöjen toimintaohjelmat ja ra-
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kenteet muissa maissa, kussakin vallitsevan teollisen kehitystason mukaisesti. Siksi kautta maailman. kaikki ne jotka voidaan lukea vallankumouksellisiksi työväenliikkeiksi, ilmenevät erimuotoisina, siten tehden kansainvälisyyskysymyksen syvälliseksi kysymykseksi, vaatien kaikilta asianomaisilta laajaa asioiden käsittelyä jos se aijotaan saada ratkaistuksi.Mutta onneksi meillä on runsaasti menneisyydessä saatuja kokemuksia, joita voimme käyttää oppaana tulevaisuuteen nähden. Venäjän vallankumouksen antamia lukuisia opetuksia olisi käytettävä erehdysten välttämiseksi, jotka olisimme mahdollisesti tietämättä m me toistaneet ellemme olisi näitä opetuksia saaneet. Esimerkiksi Punainen Työväen uni oid en Kansainvälinen, joka ensin lupasi loistavan tulevaisuuden kansainväliselle proletariaatille, on osoittautunut liian aikaiseen syntyneeksi, ollen häipynyt olemattomiin ja on nopeasti lahoavassa tilassa. Yleiskatsauksesta ja vuonna 1921 Moskovan kongressiin osaaottaneen edustajamme raportista saamamme tiedon perusteella olemme sitä mieltä, että tämän kansainvälisen pääpuutteellisuudet ovat seuraavat:1. Että se oli poliittinen luonteeltaan ja poliittisen puolueen — Venäjän kommunistipuolueen — kontrolleeraama.2. Että tämän kontrollin mukaan työväenuniot kaikissa maissa tulivat alistetuiksi poliittisen hallinnon alaisiksi, siten tehden niiden teollisen toiminnan mitättömäksi. Että tämä poliittinen konrolli yritti alistaa vallankumoukselliset työväenuniot tahtonsa alaiseksi, hallitakseen Venäjän ja Euro- pan poliittista tilannetta.3. Että enemmistö P. T. K:n kongressin edustajista oli muumioita, jotka eivät edustaneet minkäänlaisia työväenjärjestöjä, mutta jotka hyväksyttiin todellisten työläisten edustajien protesteista huolimatta, ei missään muussa tarkoituksessa kuin pitääkseen kontrolli poliittisen aineksen käsissä, siten tehden Punaisen Työväen Kansainvälisen merkityksettömäksi tekijäksi kansainvälisessä elämässä. Tämä on sitäkin huomattavampi kun oetaan huomioon, että työväen kansainvälinen tulisi heti saattamaan varjoon minkä hyvänsä poliittisen kansainvälisen niin merkityksessä kuin voimassa.4. Että P. T. lt., keskittämällä kaiken Moskovaan. teki toimintansa mahdottomaksi ja tiedonantoja yhteisvaikeudet ovat eristäneet sen niiltäkin jotka ovat ilmaisseet olevansa halukkaita liittymään siihen. Kaiken määräileminen Moskovasta teki sen myös mahdottomaksi. Veräjän teollisen kehityksen takapajuisuus tekee sen myös kokonaan sopimattomaksi olemaan minkään kansainvälisen keskipisteenä eli päämajana.Mainittujen lisäksi löytyy useita muita syitä, joiden perusteella Punaista Kansainvälistä ei tunnusteta ka s sai n väli sen työväenliiikkeen ilmaisuna, mutta ne ovat kaikille tunnetut. Sellaisina kuin ne ovat, voidaan niitä käytää tulevaisuuden kan- sainvälisyysliikkeen ohjeina. .Tässä kansainvälisessä konferenssissa tulee esille monta tärkeää kysymystä ja mahdollisesti ei niitä kaikkia voida ratkaistakaan kokonaan tässä kongressissa. Jotkut niistä jotka meistä Amerikassa oleville näyttävät tärkeimmiltä ovat seuraavat:

1. Kysymys sellaisen kansainvälisen muodostamisesta joka sitoo maailman vallankumoukselliset liikkeet eroittamattomasti yhteen, silti jättäen jokaisen maan sellaiseen asemaan että se takaa sille itsevaltiuden ratkaista sille itselle ominaiset kysymykset, Kansainvälinen joka ei toiminnan puutteessa muodostu tarmottomaksi, mutta joka ei silti ole liiallisten säädösten raskauttamana, jotka teki

sivät sen toiminnan mahdottomaksi visseissä olosuhteissa. .Edelläolevaan nähden ja kansainvälisen muodostamista suunniteltaessa olemme sitä mieltä, että ensimäinen tärkeä kohta on se ettei minkään poliittisen puolueen ja puolipoliittisen järjestön sallita ottaa osaa sen muodostamiseen sen enempää kuin jäsenyyteen tulevaisuudessakaan; että ainoastaan vallankumoukselliset taloudelliset järjestöt o- vat jäsenkelpoisia.Että valitaan kansainvälinen sihteeri ja toimeenpaneva komitea; mainitun komitean valitsevat maat tai maaryhmät, ollen sillä vissit velvollisuudet.Että kansainvälisen virasto eli toimisto sijaitsee maassa johon pääsy muista osista on helpoin ja yleensä suotuisa muihin maihin nähden.
2. Kansainvälisen perustuslaki.Sikäli kuin perdstuslaki on kysymyksessa niin olemme sitä mieltä että esityksien tekeminen meidän taholtamme sivusääntöihin ja asetuksiin nähden olisi ennenaikaista. Tarkoin määritellyn vallankumouksellisen esipuheen kuitenkin ollessa en- simäisenä ehtona ja ehdottomalla luottamuksella kantaamme, sellaisena kuin se on esitetty esipuheessamme, alistamme sen kunnioituksella harkittavaksenne perustaksi kansainvälisen työväenliik- keene perussääntöjen esipuheelle.

1. W. W:n esipuhe
Työväenluokalla ja työnantajaluokalla ei ole mitään yhteistä. Mitään rauhaa ei voi olla niin kauan kuin nälkää ja puutetta on olemassa mil- joosilla työläisillä ja niillä harvoilla, jotka muodostavat työnantajain luokan, ovat kaikki elämän hyvyydet.Näiden kahden luokan välillä täytyy taistelun jatkua niin kauan kunnes maailman työläiset jä rjestyvät luokkana, ottavat haltuunsa maan ja tuotantokoneiston ja poistavat palkkajärjestelmän.
Me huomaamme, että teollisuuksien johdon keskittyminen yhä harvempiin ja harvempiin käsiin tekee ammattiyhdistykset kykenemättömiksi pitämään puoliaan työnantajain luokan alati kasvavaa valtaa vastaan. Ammattiyhdistykset pitävät yllä sellaista asiaintilaa, että se katkeroittaa yhden työläisjoukon toista vastaan ja siten auttaa työläisiä tuhoamaan toinen toisensa palkkataistelussa. Tämän lisäksi ammattiyhdistykset auttavat työnantajain luokkaa johtamaan työläisiä siihen harhaluuloon, että työväenluokalla ja työnantajaluokalla on yhteisiä etuja..Tämä asiaintila voidaan muuttaa ja työväenluokan edut säilyttää ainoastaan siten muodostetun järjestön avulla, että kaikki työläiset yhdellä teollisuusalalla, tai kaikilla aloilla, jos välttämätöntä, lakkaavat työstä milloin lakko tai työnsulku on julistettu jossakin järjestön osassa, siten tehden loukkauksen yhtä vastaan loukkaukseksi kaikkia vastaan.
Vanhoillisen mielilauseen: “Tyydyttävä päiväpalkka tyydyttävästä päivätyöstä” asemasta meidän on kirjoitettava sotalippuumme vallankumoukselliset tunnussanat: “Palkkajärjestelmän poistaminen.”Työväenluokan historiallinen tehtävä on kapita- lismis kukistaminen. Tuotannon armeija on järjestettävä ei ainoastaan jokapäiväistä taistelua varten kapitalisteja vastaan, vaan myöskin jatkamaan tuotantoa sitten kun kapitalismi on voitettu. Järjestymällä toolli suuksi tai n me muodostamme uutta yhteiskuntarakennetta vanhan kuoren sisällä.
3. Kansainväli nes rahastamiskysymys.
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Rahastamiseen nähden tekee raha-arvon eroavaisuus sen vaikeaksi ratkaista. Meistä näytää parhaaksi asettaa vissi prosenttimäärä kunkin maan suoritettavaksi huolimatta sen rahan vaihtoarvosta.
4. Kansainvälisen toiminta.
Tämä on laaja kysymys ja mahdoton ratkaista yksityisseikkoja myötes tällä kertaa. Meistä näyttää kuitenkin siltä että sen päätehtävänä tulisi olla sellaisen keskuksen luominen jonka kautta jokaisessa maassa oltaisiin tietoisia tilanteesta; kansainvälistä luonnetta olevan propagandatyön tekeminen, kutes esim, luokkasotavankien vapauttamiseksi, kansainvälisten lakkojen järjestäminen, joihin voidaan olla pakoitetut turvautumaan kansallisten lakkojen tukemiseksi; varojen hankinta ja jakamisen ohjaaminen agitatsionityön tekemiseksi ja toiminnan edistämiseksi vielä järjestymättömissä maailman osissa ja käytettäväksi niissä maissa jotka lamaannuksen takia ovat varojen tarpeessa ja vallankumouksellisen teollisuusunionistisen kirjallisuuden luominen ja julkaiseminen niin monella kielellä kuin tarpeellista työläisten kasvattamiseksi kansainväliseen soi i da ri s uuteen. Perustetussa kansainvälisessä liikkeessä voi ilmetä lukuisia muita toii mi nt a muotoja jotka tulevat olemaan arvaamattomasta merkityksestä eri maiden työläisten kamppailulle..Mielestämme vallankumouksellinen taloudellinen kansainvälinen, joka seisoo peräanantamattomasti luokka taistelu pohjall a ja on muodostettu edelläole- vissa neljässä kohdassa esilletuotujen ajatusten mukaisesti, ei voi olla menestymättä. Se tulee

antamaan uutta toivoa miljoonille työläisille kautta maailman. Sellaisella kansainvälisellä tulee olemaan voimaa lakaista pois yhdellä pyyhkäyksellä poliittisten seikkailijoiden haaveet, jotka jakavat työläiset keskenään kamppaileviin leireihin. Se voi uudelleen synnyttää työläisissä luoton siihen, että he itse kykenevät vapauttamaan itsensä. Sellaisen kansainvälisen muodostuessa emme voi muuta kuin katsoa maailman vallankumouksellista liikettä uudistuneella toivolla joka tulee ilmaisemaan itsensä lisääntyneessä toiminnassa.Me I. W. W:n yleisen toimeenpanevan komitean jäsenet, ehdottomasti luottaen Amerikan, samoinkuin koko maailman työläisten teollisen vapauden onnistumiseen, haluamme uudelleen tämän kongressin kautta lausua tervehdyksemme kaikkien maiden proletaareille.Parhain toivomuksin.Teollisen vapauden puolesta,
/. W . W  :n  T o im e e n p a n e v a  K o m ite a .

( Allekirjoitukset)John Grady, yl. sihteeri-rahastonhoitaja; Robert Daly, yl. toimeenpanevan komitean puheenjohtaja.

Järkevä toiminta työmaalla pienentää leipälin- 
jaa. Siis säästä omaa ruumistasi ja salli toisenkin työläisen hankkia leipäänsä. Ole hitaampi työmaalla ja vilkkaampi union kokouksessa.

A m m attiu n io n is ti, jo n k a  lippu n a  o n : “ k o h tu u llin en  ty öp äiv ä  k o h tu u llise s ta  päivä
p a lk a s ta ” jo u tu u  h u u ta m a a n : O h m inu n  tuk k in i!  M inä o len  m e n n y ttä  __ paitsi

jo* I. W . W . p e la s ta a  m in u t!
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