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JÄRJESTÖMME KONVENTSIONISTA
| W. W. :n tuon “ kautta maailman 

paljon puhutun järjestön” , kuten 
eräs chicagolainen päivälehti tun
nusti, viidestoista yleinen konvent- 

sioni alkoi Chicagossa marraskuun kahdes
toista päivä ja  on vielä tätä kirjoittaissa 
koolla. Edustajat, joiden lukumäärä ei ole 
erittäin suuri, ovat kauttaaltaan eri teolli
suuksissa raatavain työläisten joukoista saa
puneita tovereita. He tuntevat työläisten a- 
semaa ja  vaatimuksia koskevat seikat omain 
persoonallisten kokemuksiensa kautta. Jot
kut teollisuusuniot eivät olleet pitäneet jä r
jestömme määräyksistä, mikäli ne koskevat 
yleisen konventsionin edustajain kelpoisuut
ta, kyllin tiukasti kiinni ja  niin jäävättiin 
joiltakin saapuneilta edustajilta edustusoi
keus. Tuollaiset tapaukset ovat ikäviä, mut
ta samalla niillä on suuri merkitys opetuk
selliselta kannalta katsoen. Jäsenistö on laa
tinut ja hyväksynyt järjestömme perussään
nöt ja  niistä täydytään pitää kiinni. Kon- 
ventsionilla ei ole oikeutta mennä jäsenistön 
säätämäin lakien yläpuolelle.

Ennen järjestömme yleisen konventsio
nin alkamista pitivät eri teollisuusuniot o- 
mat konventsioninsa, joissa kukin teollisuus- 
unio käsitteli teollisuusalaansa koskevia ky
symyksiä ja  unionsa sisäisiä asioita. Samalla 
niissä konventsioneissa määriteltiin kunkin 
teollisuusunion käsitteiden ja  vaatimusten 
mukaiset asiat yleiselle konventsionille. Teol- 
lisuusunioiden konventsionit ovat ikäänkuin 
ahjoja, joissa varsinaisen jäsenistön mieli
piteet ja  ehdotukset sulatetaan yhteen, a- 
setetaan käytäntöön ja, mikäli ne koskevat 
yleisjärjestöä, viedään yleiselle konventsio
nille evästyksinä ja  ohjauksina.

Teollisuusunioiden raportit ja niiden kon- 
ventsioneille esitetyt asiat ilmeisesti todis
tavat sen, että järjestömme työskentely e- 
distyy kaikkialla teollisuusaloilla. Missään, ei 
näy yhteistoimintaa vakavanluontoisesti re
piviä virtauksia. Jokainen teollisuusunio 
näyttää pitävän kiinni järjestömme peri
aatteellista eheyttä turvaavista mielipiteis
tä ja  asioista. Empimättä, mutta toverilli
sessa hengessä, jokainen teollisuusunio on 
hylännyt järjestömme ulkopuolisten liik
keiden “ ystävälliset”  houkutukset, joiden 
kautta on yritetty päästä nakertamaan jä r
jestömme eheyttä. Järjestömme jäsenistö 
on kyllin tietoista näkemään kaikissa hou
kutuksissa hyvät ja  pahat puolet. Ja  myös 
kyllin rohkeita lausumaan ajatuksensa jul
kisuuteen.

Moni työläisten taloudellinen järjestö oli

lähettänyt I. W. W:n yleiselle konventsio
nille toverillisen tervehdyksen ja  toivomuk
sen järjestömme tulevaisuuteen nähden. 
Työläiset, jotka raatavat kapitalistisissa te- 
ollisuushelveteissä, tuntevat myötätuntoa 
järjestöllemme. Erinäisten työväenliikkeiden 
johtajiston taholta järjestöämme vastaan 
kohdistettu soimaaminen ei voi jatkuvasti 
pitää työläisiä I. W. W :hen nähden välittä- 
mättöminä ja  vihamielisinä. Yleiskirjuri- 
rahastonhoitaja konventsionille esittämäs
sään raportissa selitti, että hänen virkakau
tensa aikana on järjestömme keskusviras
tossa käynyt edustajia aina Europasta ja  
aasialaisista maista saakka. Heidän matkan
sa tarkoituksena on ollut saada tosiperäi- 
siä tietoja järjestöämme ja  sen oppeja kos
kevissa kysymyksissä. Meksikossa, Etelä-A- 
merkassa ja  Australiassa voimistuu nope
asti järjestömme^ mukaisen unionismin vai
kutusvalta. Kaikin puolin teollisuusunionis- 
min tulevaisuus näyttää lupaa valta. Järjes
tömme propagandatyö on kuluneen toimin
tavuoden aikana voimistunut sekä henkises
ti että aineellisesti. Olevia kansainvälisiä 
Koskevissa kysymyksissä jäsenistön mielipi
teet ovat yhtäläistyneet. Kaikki kirjoitta
jamme uhraavat energiansa selvittäessä a- 
sioita, jotka koskevat työläisten järjestämis
tä taloudellisesti.

Mutta kaikkien ilahuttavain asiain yh
teydessä konventsionille esitetyissä rapor
teissa on sellaistakin, joka tuottaa ikäviä a- 
jatuksia mieliimme. Yleisen Puolustuskomi
tean sihteerin esittämässä raportissa tuotiin 
konventsionille ilmi seikkoja, jotka koskevat 
vankiloissa olevia tovereitamme. Järjestöm
me jäseniä, työläistovereitamme, on tälläkin 
kertaa vankilain muurien sisällä yli kahden
sadan. Sodanaikaisten tuomioiden uhreja 
on vielä useita kymmeniä vankiloissa ja  nii
den lisäksi eri valtioiden laatimain kiristys- 
lakien nojalla tuomitut. Näiden tovereim- 
me vapauttamiseksi täytyy toimia ja  taistel
la. Puolustuskomitea tekee voitavansa asias
sa. Erikoista painostusta on viime aikana 
annettu Californian ja  Washingtonin valti
oissa käynnissä olevalle kamppailulle. Cent- 
ralian jutussa tuomituiksi tulleet toverim
me ovat vielä vankilassa vaikka suuri osa 
tuomion langettaneen lautakunnan jäsenis
töstäkin on jo aikoja sitten tunnustaneet va- 
lallisten lausuntojensa kautta, että nämä 
toverimme tuomittiin syyttömästi. Puolus
tuskomitea on ahkerasti toiminut yleisen 
amnestian saavuttamiseksi. Lentolehtisiä 
ja  muuta kirjallisuutta, joissa on selostettu
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luokkasota vankien asiaa, on levitetty jatku
vasti ja  tullaan edelleenkin levittämään sii
hen saakka, että työläistoverimme vapaute
taan. Tässä työskentelyssä täytyisi kaikki
en järjestömme jäsenten toimia ja  käyttää 
kaikkia mahdollisia keinoja.

Tässä konventsionissa esille tulevista a- 
siöistä ehkä tärkeimpinä voidaan pitää nii
tä, jotka koskevat eri teollisuusunioiden ja 
yleis järj eston välisiä suhteita ja  jäsen vero
ja. Jotkut teollisuusuniot vaativat entistä 
vapaampia toiminta mahdollisuuksia ja oi
keutta määritellä jäsenmaksujen suuruus. 
Jäsenmaksujen suuruutta koskeva asia on 
jo vuosikausia ollut järjestössämme väitte
lyn aiheena. Kuinka konventsioni näissä a- 
sioissa tulee päättämään, sitä ei vielä tätä 
kirjottaissa voida sanoa. Kuitenkin järjes
tömme varsinaisen jäsenistön täytyisi pitää 
mielessään, että silloin kun konventsionin 
päätökset tulevat joko hyväksyttäväksi tai 
hyljättäväksi, täytyy harkita asioita huolel
lisesti, jottei tehtäisi päätöksiä liian suppe
an harkinnan valossa. Järjestömme jäsenistö 
tavallisesti antaa liian vähän huomiota y- 
leisen hyväksymisen tai hylkäämisen alai
seksi annetuille asioille. Tästä moitittavasta 
tavasta tulisi luopua aikanaan. Parempi ol
la aina varuillaan ja  huolellisia, jottei levä- 
peräisyydessä anneta kehittyä syitä huo
noille seurauksille. Välinpitämättömyydestä 
johtuneet virheet usein tuntuvat vastenmie
lisiltä silloin kun niitä joudutaan oikomaan. 
Luonnollisesti aina ei voida välttää virheitä.

Niitä tapahtuu työväenliikkeessä silloin täl
löin vaikka kuinka oltaisiin huolellisia. Mut
ta jos virhe tapahtuu suurien joukkojen yh
teisellä suostumuksella, niin sen korjaamisen 
aikana kaikki tuntevat osaltaan itsensä 
syyllisiksi ja  niin nurkumatta toimivat par
haan vointinsa mukaan asiassa.

Viimeisten kuukausien aikana on järjes
tömme taholta lainattu entistä enemmän 
huomiota tehdastyöläisten järjestämiselle. 
Teollisuusunio No. 440 on ylläpitänyt eri
koista ryntäystä terästeollisuustyöläisten 
järjestämiseksi. Toivottavasti tässä kon
ventsionissa lainataan paljon huomiota a- 
sioille, jotka koskevat varsinaisten teolli
suuksien työläisten järjestämistä. Raaka- 
aineita suurin piirtein tuottavissa teollisuuk
sissa järjestöllämme on suuri vaikutusvalta. 
Mutta minkään teollisuusalan työläiset ei
vät voi suuria saavuttaa, jollei toisten teol
lisuuksien työläiset ole mukana. Siksi mei
dän kaikkien täytyy vakavasti ottaa huomi
oon kaikki sellaiset seikat, jotka auttavat 
järjestämistyömme ulottamista yleensä 
kaikkiin teollisuuksiin. Toivottavasti järjes
tömme viidestoista yleinen vuosikonventsi- 
oni päätöksillään vaikuttaa innostavasti 
kaikkiin ja  kaikissa teollisuuksissa työsken
televiin järjestömme jäseniin. Jos konvent
sioni ei tällä kertaa ollut erittäin rikas e- 
dustajiin nähden, niin pitäkäämme huoli sii
tä, että seuraava tulee olemaan edustajain 
lukumäärään nähden moninkerroin suurem
pi kuin tämän vuotinen konventsioni.
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