
TIE VAPAUTEEN
I. W. W :n  taho lta  tiedetään kyllä, e ttä  m aaperä 

on kypsä kaikkien taantum uksellisten  am m attijä r
jestöjen m urakaan tuuliselle. Tuotannollinen ke
hitys on ku lkenu t sen historiallisen  aikakauden 
ohi, missä oli m ahdollisuus työn ja  pääom an sopu
soinnulle ja  am m atittafn  järjestym iselle. Nykyi
nen kesk ittynyt tuo tan to , jako  ja  keskittynyt 
suurteollisuus-orjuus vaatii voim akasta yli ka lk 
kien teollisuuksien jä rjes ty n y ttä  teollistiusunio *> 
I. W. W :tä , Ja  jokainen  m urtum akoh ta A. P . L. 
Järjestössä on tulevaisuuden voima I. W. \V. 
liitossa.

Nykyiset A. F. L. joh tam at onnettom at lakot 
kaikk ialla  an tavat I. W. W.. järjestö lle  m ahtavan 
ja  laa jan  työm aan ag lteerata , selv ittää ja  raken
taa  I. W. W :n  teollisuus-unionistista voimaa.

Tässä tehtävässä Jos “ W orkers P a rty ” Ja "Unity" 
liike voi olla vähänkään apuna, niin m e terveh
dämme.

Seuratessa Ranskan Kom m unistien "sisä ltä  po
rau s ta "  vanhoillisessa Confederation General Dra- 
val, Jouhauxen johtam assa järjestössä, niin siellä 
he  ovat syndikalistien m ukana onnistuneet suu
res ti ja  Ranskan Syndikalistinen, V allankum ouk
sellinen jä rjes tö — R anskan I. W. W.— on voimis
ta n u t m urskaantuneen  järjestön  jäsenistö llä työväen 
vallankum ouksellista liikettä . Toivokaam me samaa 
Am erikassa, paitsi e ttä  toivomme olkaam m e kaikin 
m ukana toim innassa laajentaaksem m e I. W. W :n 
jäsen istöä vanhoillisten unioiden sisällä, silloin 
“kuolleen A. P. L. herä ttäm inen”  m uu ttuu  elävän 
I. W. W :n  voim istam iseksi. •

SYNDIKALISTIEN KONFERENSSI
K esäkuun 16 päivänä kokoontui Berliinissä, 

Saksassa Syndikalistien K ansainvälinen Konfe
renssi, jon k a  ta rko ituksena  oli suunnite lla  ja  
rak en taa  periaate  j a  m enettely tavat, joiden perus
talle voitaisiin yhdistää kaikk ien  m aiden vallan
kum ouksellisten syndikalististen  ja  teollisuusunioi- 
den kansainvälinen, joka voi yhdistää m aailm an 
palkkatyöväen luokan taistellessaan vallankum ouk
sellista pääm äärää kohti itsenäisenä, poliittisista 
puolueista riippum attom ana puhtaana työväeniuo- 
Kan vallankum ouksellisena liikkeenä.

Useiden m aiden vallankum oukselliset jä rjes tö t 
ku ten  A m erikan I. W. W., Canadan O. B. U. 
ja  A rgentinan F . O. R. A., eivät kyenneet ajan  
lyhyyden tähden lähettäm ään  edustajiaan , vaan 
kuitenkin  näm ätk in  m ain itu t jä rje s tö t olivat vi
rallisen  kirjeenvaihdon k an tta  konferenssissa 
edustettuna. Useimpien Europa n m aiden vallan
kum oukselliset uniot olivat konferenssissa edus
te ttuna. Tärkeim pänä neuvottelun ja  päätöksen 
kohteena oli periaateju listuksen  laatim inen ja  
hyväksym inen kansainvälisen vallankum oukselli
sen toim innan ohjeeksi. Tähän mennessä I. W.
W. ei ole saanu t v irallista  konferenssin raporttia . 
K uitenkin ruotsalainen  syndlkaiistilehti julkaisee 
Berliinin konferenssin hyväksym än periaateju lis
tuksen, Jonka julkaisem m e. —  (T oim itus).

Syndikalistien periaateju listus.
1) V allankum ouksellinen syndikalism i on luok- 

kataistelupohjalle  perustuva, työtätekevien kansan
kerrosten  liike, joka pyrkii liittäm ään  kaikki 
ruum iillisen ja  henkisen työn tek ijä t taloudellisiin 
ta istelu järjestö ih in , valm istaakseen ja  to teu tta ak 
seen käytännöllisesti vapautuksen palkkaorj uu
desta Ja valtiollisesta sorrosta . Sen pääm ääränä 
on koko yhteiskunnallisen eläm än uudesti jä rjes
täm inen Itsensä työväenluokan vastuunalaisuudel
le perustuvaksi.. Se p itää kiinni siitä, e ttä  ainoas
taan pro le tariaa tin  taloudelliset jä rje s tö t kykene
vät suorittam aan  näm ä teh tävät ja  siksi se kään-

tyykin työläisten puoleen tu o tta jin a  ja  yhteiskun
nallisen eläm än luojina, päinvastoin kuin uuden
ajan  työväenpuolueet, jo tk a  eivät voi o ttaa  huo
mioon raken tavaa ta loudellista pääm äärää.

2) V allankum ouksellinen syndikalism i on kai
ken taloudellisen ja  yhteiskunnallisen monopolin 
jy rkkä  vastu sta ja , pyrkien poistam aan ne talou
dellisilla kom m uneilla teollisuus- ja  m aanviljelys- 
työläisten vapaalle neuvosto järjestelm älle perus
tuvalle  ja  po liittisesta m ahdista ta i puolueen val
lanalaisuudesta vapaalle hallinnolle. V altion ja 
puoluepolitiikan tilalle asettaa se työväen talou
dellisen järjestön  ja  ihm isten hallinnon tilalle 
esineiden hallinnon. Täm än perusteella ei se pyri 
valtaam aan po liittista  valtaa, vaan jokaisen val
tiollisen teh tävän  poistam iseen yhteiskuntaeläm äs
tä. Se tarko ittaa , e ttä  m äärääm ism onopolin on 
po istu ttava omistusm onopolin m ukana ja  e ttä  val
tio, m inkäm uotoinen tahansa, vaikka n. k. “prole
ta riaa tin  d ik ta tu u rin ” alaisena, ei voi olla työläi
set vapauttava väline, vaan luo ja tkuvasti uusia 
m onopoleja ja  etuoikeuksia,

3) V allankum ouksellisen syndikalism i» teh
tävä on kaksijaksoinen: Ensiksi, jokapäiväisen
vallankum ouksellisen ta istelun  käyminen työläis
ten taloudellisen, henkisen ja  siveellisen aseman 
parantam iseksi nykyisen yhteiskuntajärjestelm än 
aikana. Toiseksi, on sen päätehtävä joukkojen 
keh ittäm inen  itsenäiseen tuotannon ja  jaon  hallin
toon ja  yhteiskunnallisen eläm än kaikkien haaro
jen  valtaam inen. Se on vakuute ttu  siitä , ettei 
kokonaan tuo tta jien  hartio illa  lepäävän yhteis
k u nta järjeste lm än  Järjestäm inen voi tapah tua  hal
linnollisilla m ääräyksillä ja valtiollisilla säädök
sillä, vaan ainoastaan ruum iillisen ja henkisen 
työn tek ijäin  yhteenliittym isellä ku llak in  tuotan
toalalla, tuo tta jien  itse ottaessa hallin tonsa alle 
kaikk i yksityisseikkoja myöten. Tämä tapahtuen 
siten e ttä  erinäiset ryhm ät, yritykset Ja tuotanto
a la t m uodostuvat yleisen yhteiskuntakoneiston it
senäisiksi osiksi, jo tka  keskinäisellä toim innalla
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jä rjes täv ä t tuo tannon  kokonaisuudessaan ja  ylei- 
sen jaon kaikkien eduksi.

4) V allankum ouksellinen syndikalism i vastus- 
taa  keskityspyrkim ykgiä, samoin ku in  valtio lta  ja 
k irko lta  la in a ttu ja  jä rjestö jä , jo tk a  järjes te lm äl
lisesti kuolettavat itsekohtaisen  alo itte lun  ja  a ja t
telun. Keskittyneisyys on keinotekoinen, y lhäältä 
alaspäin toim iva, Joka y rittää  sum m assa säännös
tellä kaikkien tehtävät. Näin tulee yksilöistä a i
noastaan tanssivia nukkeja, jo ita  johdetaan  yl
h ää ltä  päin. Yksilöiden oikeuksien on v äisty ttä
vä yleisedun tie ltä , m ääräysvallan henkilökohtai
sen edesvastuun tie ltä  ja  harjo ittam isen  kasva
tuksen tieltä. Täm än perusteelta on vallanku
mouksellinen syndikalism i federalistisen yhteen
liittym isen kannalla, s. t . s., yhteisille eduille ja 
vakaum uksille perustuvien voimien vapaaehtoi
selle yhteenliittäm iselle.

5) V allankum ouksellinen syndikalism i hylkää 
kaiken parlam entaarisen  toim innan ja  kaiken  yh
teistoim innan lainlaadinnalilsten  yhtym ien kanssa. 
V apainkaan valintaoikeus ei voi huojen taa  ny
kyisessä yhteiskunnassa vallitsevia am m ottavia 
ris tiriita isuuksia  ja  koko parlam entaarisen  jä r 
jestelm än teh tävänä on ainoastaan  luoda laillisuu
den leima valheen Ja vääryyden yh teiskunnalli
selle herruudelle, jo tta  o rja t leim aisivat o rjuu 
tensa laillisuuden leim alla.

6) V allankum ouksellinen syndikalism i hylkää 
kaikki m ielivaltaisesti ase te tu t po liittise t ja  kan
salliset ra ja t  ja  näkee natsionalism fssa ainoastaan 
uudenajan  valtion uskonnon, jonka taakse ai
noastaan om istavan luokan edut piiloutuvat. Se 
ei tunnusta  m uuta kuin  alueellisen eroavaisuu
den ja  vaatii jokaiselle kansanryhm älle oikeu
den omien asioidensa järjestelyyn solidarisen so
pim uksen perusteella kaikkien  m uiden taloudel
listen ja alueellisten yhtym ien kanssa.

7) Sam asta syystä taistelee vallankum ouksel
linen syndikalism i m ilitarism ia vastaan, ilm eni se 
sitten m inkäm uotoisena tahansa, p itäen antim ili- 
taristisen  propagandatyön tekem isen yhtenä tä r
keim m istä teh tävistään  taistelussa vallitsevaa Jär
jestelm ää vastaan. Siihen kuuluu kaikkein  ensiksi 
se, e ttä  k ieltäydytään an tau tum asta  valtiolle ja 
erikoisesti työläisten jä rjes te tty  boikotti sotaväli
neisiin nähden.

8) V allankum ouksellinen syndikalism i on suo
ran  toim innan kannalla ja  tukee ka ikk ia  kansan 
ta iste lu ja , jotka eivät ole ristiriidassa sen pää
m äärän kanssa; taloudellisen m onopolin ja val
tiollisen väkivaltaherruuden  poistam inen. Taiste- 
lukeinoiksi tunnustaa  se lakon, boikotin y. m. s. 
Korkeim m an huippunsa saavuttaa suora toim inta 
yhteiskunnallisessa yleislakossa, jossa syndikalis- 
t it  näkevät yhteiskunnallisen vallankum ouksen 
alun.

9) Syndikalistit eivät kiellä vallankum ouksel
lista h a llitu sta  käy ttäm ästä  jä rjes te tty ä  pakko
keinoja, eikä sitä  e ttä  yh teenottoja voitaisiin vält
tää  ratkaisevan  kam ppailun aikana nykyaikaisen

kapitalism in ja  tulevan vapaan kom m unistisen 
tulevaisuuden välillä. Siis syndikalistit tunnus
tav a t pakkokeinot puolustuskeinoiksi hallitsevien 
luokkien väk ivaltaisuuksia vastaan, jo tk a  ta iste 
levat vallankum ouksellisten tuo tan tolaitosten  ja  
m aan valtausta  vastaan. Samoin kuin työläisten 
vallankum ouksellisten taloudellisten järjestö jen  
täytyy suorittaa  tuo tan tolaitosten  Ja m aan pakko- 
luovutus ja  o h ja ta  yh teiskunnan  uudestijärjeste- 
lyn ladulle, n iin  ei vallankum ouksen puolustusta 
myös saa luovu ttaa  m illekään m ilitaristiselle ta i 
jollekin m uunlaiselle, taloudellisten  liitto jen  ulko
puolella olevalle järjestö lle . Se puoli on ainakin  
uskottava joukoille ja  heidän taloudellisille jä r 
jestöilleen.

10) A inoastaan vallankum ouksellisissa talou
dellisissa järjestö issä  on työtätekevien pelastus 
ja  rakentava voima yhteiskunnan  uudestirakenta- 
miseen vapaassa kom m unistisessa hengessä.

Työläiset, häv ittäkää  KAPITALISTISET kaup
pani arkk ina t, e t’ette  olisi niiden vastuksena,
LIIKATUOTANTONA.

* * * *
Yhdellä ainoalla uniolla on jäseniensä m ääräys

valta A m erikassa ja sellainen unio on: VALLAN
KUMOUKSELLINEN I. W. W.

* * * *
Työläistoveri, jo llet itse huom aa omaa k u r

jaa  kohtaloasi, niin vaivut yhä syvemmälle kapi
talistisen  hornan kuiluun. M utta jos sielläkin 
huom aat onnettom uutesi, niin silloin heti luota 
tovereihisi, jä rjesty  heidän m ukanaan I. W. W, 
Uittoon häviUhaksesi kapitalistinen  helvetti.

Geo. Blad.
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