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JÄRJESTYMÄTTÖMÄT TYÖLÄISET JA PALKKATASO
OKU aika sitten rautatietyölauta- 

kunta antoi päätöksen, jonka 
kautta lausuttiin tulleen hylätyksi 
rautateillä työskenteleväin merkin 

antajain palkkain ylentämistä koskeva 
vaatimus. Tapauksessa luonnollisesti ei ole 
mitään erikoisempaa, joka herättäisi huo
miotamme, sillä onhan rautatietyölauta- 
kunta usein ennenkin antanut tuollaisia 
päätöksiä. Mutta päätöksen tekoa ennen 
tapahtuneessa keskustelussa, rautatietyö- 
lautakunnan enimmistön ja  vähemmistön 
välillä, lausuttiin yksi mieltämme kiinnittä
vä ajatus, joka on omiaan antamaan ai
heen ajattelulle, erikoisesti niille työläi
sille, jotka vielä näkevät ammattiunionis- 
missa työväenluokalle edullisia mahdolli
suuksia.

Merkinantajain palkkoja koskevan pää
töksen yhteydessä rautatietyölautakunta se
litti, että järjestyneiden työläisten, joita ky-’ 
seessä olevat työläiset ovat, palkkoja kos
kevia päätöksiä tehtäessä täytyy ottaa huo
mioon ja  käyttää mittapuuna sellaisissa te
ollisuuksissa ja  niillä alueilla vallitseva palk
ka — ja  elämäntaso, joissa työskentelee jä r
jestymättömiä työläisiä.

Me, tuplajuulaiset, olemme aina väittä
neet, että silloin kun jossain teollisuudessa 
tavalliset sekatyöläiset, jotka ovat järjesty
mättömiä, tulevat suureksi enemmistöksi ja  
tuotannollisesti määrääväksi tekijäksi, niin 
nämä muuttuvat voimaksi, joka määrää y- 
leisesti siinä teollisuudessa keskiarvoisen 
palkkatason. Samoin koko yhteiskunnallista 
tuotantoa koskevissa kysymyksissä. Tässä 
maassa me olemme tällä kertaa sellaisessa 
tilanteessa, että ammattijärjestöihin kuulu
vain työläisten palkkataso ei voi kohota 
juuri sanottavasti yläpuolelle tavallisten ja  
järjestymättömäni sekatyöläisten palkkata
soa, kuin perin harvoissa tapauksissa. Voi
simme ottaa esimerkiksi rautatiepajatyöläi- 
set, tai vaikka merkinantajat. Merkinanta
jain kuukautiset ansiot nykyään ovat noin 
viisikymmentä dollaria vähempi kuin se 
määrä, joka virallisten orgaanien kautta on 
tunnustettu välttämättömäksi nykyisiin e- 
lämänkustannuksiin verraten. Siis näiden 
työläisten palkkataso ei ole parempi, ei e- 
des niinkään hyvä, kuin tavallisten ja  jär- 
jestymättömäin sekatyöläisten. Samoin on 
laita pajatyöläisten palkkain suhteen. Ne
kin ovat alempana yleisesti välttämättömäk
si tunnustettua palkkatasoa.

Silloin kun järjestymättömät ja  sekatyö
läiset, joita myös nimitämme teollisuustyö-

läisiksi, ovat määräävänä tekijänä yleiseen 
keskiarvoiseen palkkatasoon, täytyy työvä
enluokan elämäntason kohoutuminen ta
pahtua noiden kautta. Ennen kuin työväen
luokan keskiarvoinen elämäntaso voidaan 
kohottaa siitä missä se on tällä kertaa, 
täytyy järjestää tavalliset teollisuustyöläi- 
set. Noiden järjestämisestä todellisuudessa 
ei huolehdi mikään muu järjestö kuin I. W. 
W.

Me olemme viimeisten “vihanvuosien” 
aikana runsaasti kuulleet puhuttavan “ kil
pailevasta unionismista” . Olemme kuulleet 
väitöksiä ja  vakuutuksia, että tämän maan 
työväenluokan taloudellinen ja  henkinen a- 
sema olisi paljon parempi, jos ei olisi ol
lut olemassa kilpailevan unionismin pahet
ta. Tuollaisesta väitöksestä johdonmukaise
na seurauksena ollen selitetään, että “ kil
pailevissa unioissa” olevat työväenluokan 
militanttiset ainekset voivat tehdä luokal
leen parhaimman palveluksen menemällä 
takaisin ammattijärjestöihin, muuttamaan 
niitä teollisuusunioiksi ja  kasvattamaan nii
den jäseniä luokkatietoisiksi. Tuollaisen 
työskentelyn onnistuminen muka takaisi 
työväenluokalle välillisiä taloudellisia pa
rannuksia ja  varmistuttaisi lopullisen pää
määrän onnistumista.

Edellä esitetyn ajatuksen, että työväen
luokan enemmistö eli tavallisten teollisuus- 
työläisten armeija, määrää keskiarvoisen 
palkkatason, jos me kerran hyväksymme, 
niin siitä luonnollisesti seuraa väitös, että 
takaisin ammattijärjestöihin menemällä ei 
voida auttaa työväenluokkaa kokonaisuu
dessaan, ei edes välillisesti, puhumattakaan 
lopulliseen päämäärään nähden. Työväen
luokan suuret pohjakerrokset täytyy saada 
järjestetyksi, ainakin osittain, jotta ne al
kavat liikehtimään ja  kohottavat elämänsä 
taloudellisen tason paremmaksi siitä, mis
sä se on tällä kertaa. Noiden joukkojen hen
kinen taso luonnollisesti kohoaa järjesty- 
mistyön yhteydessä.

I. W. W. on varsinaisesti työskennellyt 
noiden työväenluokan pohjajoukkojen he
rättämiseksi ja  järjestämiseksi ja  myös 
onnistunut kohtalaisen hyvin, mikäli liik
kuva työväestö on kysymyksessä. Viimeis
ten vuosien aikana on tuplajuulaisten ta
holta alettu lainaamaan entistä enempi huo
miota varsinaisissa eli tuotteiden valmista- 
misteollisuuksissa työskenteleväin työläisten 
järjestämistä koskevalle kysymykselle. Täl
lä alalla ei ole vielä tähän mennessä onnis
tuttu erittäin loistavasti, mutta alussa ol
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laan ja  tulevaisuus näyttää toivorikkaalta.

Takaisin ammattijärjestöihin menemällä 
ei voida auttaa työväenluokkaa kokonaisuu
dessaan välillisestikään. Mikäli yhteiskun
nallinen vallankumous, en työväenluokan 
lopullinen päämäärä, on kysymyksessä, niin 
sitä ei voida auttaa ammattiunioita voimis- 
tuttamalla, eli niihin takaisin menemällä. 
Päinvastoin ammattiunioiden voimistutta- 
minen tuottaa haittaa työväenluokan lopul
liselle tarkoitukselle, siten pyritään voimis- 
tuttamaan haviämistilassa olevia työväen

luokan kermakerroksia. Työläisten keskuu
dessa täytyy tapahtua yleinen tasautuminen 
ennen kuin se kokonaisuudessa tulee kyp
säksi vallankumouksellisille mielipiteille. 
Siksipä älkäämme hidastuttako tuon ta
sauksen saapumista, voimistuttamalla am
mattijärjestöjä, vaan jouduttakaamme sitä 
järjestämällä työväenluokan pohjakerrok
set. Sillä silloin kun nämä nostavat talou
dellista asemaansa, täytyy korkeammalla 
olevien kerrosten lähentyä. Auttakaamme 
I. W. W :n järjestämistyön onnistumista.

AMMATTIUNIONISMIN
HILJATTAIN tapahtunut New Yorkin paino

työläisten lakko antoi, lukemattomani en
tisten lisäksi, sattuvan hyvän kuvauksen 
ammattiunionismin mitättömyydestä. Ky

seessä oleva lakko oli alussa hyvin tehoisa ja täydel
linen kun otamme huomioon sen, että se käsitti vain 
yhden kaupungin sanomalehtipainotyöläiset. Työn
antajat olivat ensin alussa aivan ymmällä ja samoin 
liikemiehet, joiden täytyy käyttää sanomalehtiä il- 
moitusvälineinä. Mutta tuosta pulmasta heidät vapautti piainotyöläisten kansainvälisen järjestön vir
kailijat ja luonnollisesti “hyvien union miesten” suo
siollisella avustuksella. Lakko murrettiin halpamai
sella tavalla. Mutta jokatapauksessa siitä oli jotain hyötyä. Tavallisesti työläiset eivät lakkoile ilman pa- 
koittavia syitä. Tuo pitää paikkansa tässäkin tapauk
sessa. Ja myös työläiset aina voittavat jotain taiste
luistaan, välittämättä siitä kuinka mitättömiä nuo 
taistelut ulkopuolisten mielestä ovat. Jollei aineelli
sesti, niin kuitenkin moraalisesti. Taisteluiden kaut
ta saadut kokemukset opettavat. Niin kävi tässäkin 
tapauksessa. Numerollisesta emme voi sanoa, kuinka moni New Yorkin ja toisten kaupunkien ja kylien 
painotyöläisistä tuon taistelun tapahtumain kautta yhä selvemmin tuli näkemään ammattiunionismin 
mädännäisyyden. Mutta jokatapauksessa niitä onsuuri joukko. New Yorkin painot yö! äisten lakon tu
houtumisen jälkeen yksi ammattijärjestöön kuuluva 
painotyöläinen kirjoitti I. W. W :hen kuuluvan pai- 
notyöläisten teollisuusunion sihteerille kirjeen, jos
sa esitetyt ajatukset puhuvat itse puolestaan. Lainat
kaamme tuosta kirjeestä joitakin ajatuksia.

George Berry, painotyöläisten kansainvälisen uni
on presidentti, jota ennen pidettiin edistysmielisenä 
työväenjohtajana, on taasen osoittanut arvonsa ja 
myös sen, mistä merkityksestä ammattiuniot ovat 
työnantajille. Tällä kertaa hän murskasi painotyöläisten lakon New Yorkissa. Hänen toimenpiteensä 
pohjaltaan perustui painotyöläisten kansainvälisen 
ja järjestyneiden painattajain välillä tehdyn sopi
muksen sitovalle merkitykselle. Ammattiunioiden näkökannasta kun tiukasti kiinni pidetään, niin Ber

ryn toiminta oli oikeutettua, mutta työläisten etu
jen näkökannalta katsottuna se ei ollut ainoastaan epäoikeutettua vaan järjetöntä ja mitä alhaisinta 
laatua taantumuksen palvelemista.

Union, joka aikoo palvella työläisiä, täytyy olla siten järjestetty, että se kaikissa teollisuuden muut
tuvissa tilanteissa palvelee työläisten etujen edes
auttamista. Milloin hyvänsä joku työväenjärjestö 
näkee välttämättömäksi ja sopivaksi saattaa häviöl
le yhden perusteellisista osistaan, silloin se järjestö 
on menettänyt arvonsa työläisiin nähden ja antanut riittävän aiheen siitä luopumiselle. Vielä enemmän. 
Silloin kun kansainvälinen järjestö yhä uusiutuvissa 
tapauksissa asettuu vastustamaan siihen kuuluvain 
unioiden pyrkimyksiä, kuten painotyöläisten ja hei
dän apulaistensa järjestö on tehnyt, se muokkaa maaperän sellaisille väitteille, että kulloinkin ky
seessä oleva järjestä palvelee työnantajia, eikä työläisiä, jotka siihen kuuluvat.

Tavalliset työläiset eivät lakkoile huvittelun vuok
si, vaan siksi, että haluavat korjata joitakin puutteellisuuksia. Painotyöläiset eivät suinkaan ole 
poikkeusasemassa tähän yleiseen määritelmään näh
den, joten jos ei ollut olemassa riittävästi syytä, niin 
tuskinpa New Yorkin sanomalehtipainotyöläiset oli-
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