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JÄLKIKATSAUS KONVENTSIONIN TYÖHÖN

S* 9  ÄRJESTÖMME viidestoista vuosi- 
gl| konventsioni on jo viikkoja sitten 
fflj päättynyt ja sen tekemät päätökset 

kai ovat parhaillaan jäsenistön kä
siteltävänä: hylättävänä tai hyväksyttävä
nä. Tämä konventsioni oli useista entisistä 
poikkeavampi pääasiallisesti siksi, että sii

nä tehtiin useita verrattain laajakantoisia 
päätöksiä, jotka, jos tulevat lopullisesti hy
väksytyiksi, aiheuttavat suuria muutoksia 
järjestömme sisäisissä asioissa. Epäilemät
tä konventsionissa ollut edustajisto on suu
rella huolella käsitellyt jokaista esille tullut
ta asiaa ja  niissä tehnyt päätöksensä vil
pittömässä, järjestömme parasta katsovas
sa mielessä. Könventsionin edustajisto kui
tenkin oli mitättömän pieni osa järjestöm
me jäsenistöstä, joten kunkin jäsenen vel
vollisuus on huolellisesti harkita jokaista 
tehtyä päätöstä, jottei noin vain sivumen
nen äänestyksensä kautta joko hyväksy tai 
hylkää kutakin ratkaistavana olevaa asiaa.

Monia kertoja “ kuolleeksi”  julistettu jä r 
jestömme vielä kuitenkin sai politikoitsijoil
takin niin suuren huomion osaksensa, että 
nämä tarjosivat, luonnollisesti myös olisivat 
kustantaneet, pari edustajaa konventsioniin 
ja  “ suurten asiain” kannustamana ilmoitti
vat oi evänsä halukkaita yhteistoimintaan, 
kuten niin monasti ennenkin. Ilman pitem
pää ajan haaskausta tarjoukset tuji hyljä
tyiksi, sillä edustajisto ei niissä nähnyt sel
laista, joka olisi auttanut järjestöämme se
kä hyödyttänyt työväenluokkaa. Järjestöm
me tarkoituksena ei ole saattaa työläisiä 
riippuvaisiksi joistakin poliittisista keskuk
sista, vaan järjestää ne taloudellisesti siten, 
että he kykenevät kunnollisesti taistelemaan 
työväenluokan etujen puolesta ja  alista
maan politikoitsi jät komentonsa alaiseksi. 
Seuraavaan P. T. K :n  kongressiin järjes
tömme edustajalle varattu istuin jää  tyh
jäksi, sillä konventsioni päätti, että sinne ei 
lähetetä edustajaa.

Konventsionin tekemät päätökset, jotka
29

koskevat suoranaisesti järjestöämme ja  sen 
orgaanien suhteita toisiinsa, luonnollisesti 
kaikki ovat tärkeitä. Mutta erikoisena voita- 
nee mainita päätös, jonka lopullinen hyväk
syminen tarkoittaa sitä, että järjestössäm
me tulee käytäntöön tapa, jonka mukaan eri 
teollisuusuniot voivat määrätä sisäänkirjoi- 
tus- ja  jäsenmaksujen suuruudet, vaan ei 
kuitenkaan vissien rajojen ala- tai yläpuolel
le. Konventsionissa hyväksytyn ehdotuksen 
mukaan sisäänkirjoitusmaksut voivat vaih
della yhdestä viiteen dollariin ja  jäsenmak
sut viidestäkymmenestä sentistä yhteen dol
lariin kutakin kuukautta kohden. Samoin 
myös eri teollisuusunioille myönnettiin e- 
nempi vapauksia toimintaan ja  tehtäviin, 
jotka koskevat kunkin teollisuusunion toi
minnan alaisia teollisuuksia ja  niitä koske
via asioita.
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“VIATONTA AGITEERAUSTA”
Nämä edellä olevat seikat ovat viimeai

koina järjestömme eri teollisuusunioiden 
toiminnassa tuottaneet jonkun verran han
kaluuksia. Jotkut teollisuusuniot valittavat, 
että sisäänkirjoitus- ja  kuukausimaksujen 
entisellään ollen ei voida tehdä kyllin päte
västi järjestäm istyötä. Jotavastoin toiset te
ollisuusuniot valittavat, että heidän toimin
ta-alaksensa kuuluvain teollisuuksien työläi
set eivät voi maksaa suuria sisäänkirjoitus- 
ja  kuukausimaksuja, sillä heidän ansionsa 
kuluvat viimeistä senttiä myöten jokapäi
väiselle elämälle välttämättömäni tarpeiden 
hankintaan. Toivoen kaikille teollisuusunioil- 
le mitä parhaimmat edistymismahdol- 
lisuudet konventsioni joutui, kuten päätös o- 
soittaa, luopumaan entisestä sisäänkirjoitus- 
ja  kuukausimaksuja koskevasta tavasta, jon
ka mukaan ne ovat olleet samansuuruiset 
kaikilla teollisuusunioilla, Jäsenistön harkin
nasta luonnollisesti lopullisesti riippuu kon- 
ventsionin tekemät päätökset. Jokatapauk
sessa näiden päätösten edellytyksenä olleet 
alustukset osoittavat sen, että jäsenistö, mi
käli sitä on ollut näitä alustuksia laatimas
sa, haluaa kokeilla useammanlaisia keino
ja  —  niistä tietenkin valita parhaat. Jä r je s 
tömme, kuten yleensä työväenliikkeiden, toi
minta pakostakin joutuu jatkuvasti uurta
maan eteenpäin uusia vakoja. Kulloinkin 
vastassa olevat tilanteet vaativat menettely
tapoja, jotka voivat olla kokonaan erilaisia 
kuin ennen käytetyt.

Järjestömme yleinen toimeenpanevakomi- 
tea, nykisessa muodossaan, myös häviää, jos 
konventsionin tekemä päätös tulee lopulli
sesti hyväksytyksi. Uuden suunnitelman mu
kaan yleisessä konventsionissa, tai konvent- 
sioneissa, nimitetään ehdokkaat ainoastaan

kolmeen tehtävään, jotka ovat: yleiskirjuri- 
rahastonhoitaja, apulaissihteeri ja  yleisjär- 
jestä jä . Nämä valitaan yleisäänestyksellä 
konventsionissa nimitetyistä ehdokkaista ja  
ne yhdessä muodostavat yleisasioiden hoito
kunnan. Yleinen toimeenpaneva komitea 
muodostuu eri teollisuusunioiden organisee- 
rauskomiteain puheenjohtajista. Yleisorga- 
niseeraaja tulee olemaan toimeenpanevan- 
komitean virallinen puheenjohtaja. Yleisor- 
ganiseeraaja toimii yleisen toimeenpanevan 
komitean hallinnon alaisena. Näin muodostu
nut yleinen toimeenpaneva komitea on jä r 
jestön konventsionien välisellä ajalla  vas
tuunalainen kaikista järjestön yleisistä asi
oista.

Vastaisuudessa, jos konventsionin päätös 
tulee hyväksytyksi, tulee järjestöm m e varsi
naiset konventsionit olemaan vain joka toi
nen vuosi. Näiden varsinaisten konventsio
nien välisellä ajalla voidaan pitää konvent- 
sioneja, mutta niillä ei ole oikeutta tehdä 
päätöksiä, jotka koskevat järestön perus- 
tai sivusääntöjä. Näin ollen näitä väliaikai
sia  konventsioneja, jos sellaisia tullaan pitä
mään, voitanee nimittää vain yleisjärj eston 
konferensseiksi, tai jollain muulla samanta
paisella nimellä. Järjestöm m e mennyt toi
minta osoittaa haitalliseksi sen, että sääntö
jä  muuttamaan oikeutettu konventsioni ko
koontuu jokainen vuosi, kuten konventsioni
en pitämistä harventavan ehdotuksen teki
jä t  ja  kannattajat väittävät. Joissakin ta
pauksissa, kuten he väittävät, konventsio
nissa hyväksytyt suunnitelmat ja  säännöt ei
vät ole ehtineet olemaan kokeilun alla kuin 
mitättömän lyhyen ajan siihen mennessä, 
kun ovat seuraavassa konventsionissa joutu
neet syrjään.

3 0



T I E  V A P A U T E E N T A M M I K U U ,  1 9 2 4 .

Järjestössäm m e on aina yritetty pitää 
kasvatustyötä yhtenä tärkeimmistä tehtä
vistä. Niin tässäkin konventsionissa annet
tiin tälle asialle oikeutettu huomio. Asian 
suhteen hyväksytyt suunnitelmat toivotta
vasti saavat jäsenistöltä ansaitsemansa huo
mion. JärjestämistyÖ ilman kasvatustyötä 
ei ole suuresta merkityksestä, joten aina tu
lee muistaa pitää propaganda- ja  kasvatus
työ mahdollisimman hyvässä käynnissä.

Terästeollisuustyöläisten j ä rj estämistä
koskeva seikka myös otettiin konventsionis
sa esille ja  sen suhteen hyväksytyt suunnitel
mat toivottavasti tuottavat mahdollisimman 
hyviä tuloksia. Yhdysvaltain eteläosassa raa- 
tavain mustaihoisten työläisten järjestäm i
seksi I. W. W:hen kanssa keskusteltiin ja  
päätettiin asialle hetimiten antaa entistä 
suurempi painostus.

Noin yleisesti katsoen järjestömme viiden
nentoista konventsionin keskustelut ja  pää
tökset tähtäävät entistä tarmokkaimpiin ja  
laajakantoisempiin yrityksiin työläisten jä r 
jestämiseksi I. W. W :hen. Mitkä päätöksis
tä tulevat hyljätyiksi tai hyväksytyiksi, sitä 
ei voida vielä sanoa. Tässä yhteydessä myös

kään ei ole tarpeellista, eikä oikeudellista- 
kaan, alkaa erikoisesti puolustamaan eikä 
vastustamaan mitään tehdyistä päätöksistä. 
Kaikki ovat tehty hyvässä tarkoituksessa, 
Tulevaisuus näyttää ovatko ne hyviä tai 
huonoja. Järjestön jäsenistön velvollisuus on 
lainata huomionsa jokaiselle äänestyksessä 
esille tulevalle asialle, ennen kuin tekee pää
töksensä puoleen tai toiseen. Mahdollisesti 
jotkut päätökset, jotka tulevat lopullisesti 
hyväksytyiksi, eivät jokaista järjestömme 
jäsentä tyydytä. Koskaan ei voida tehdä sel
laista esitystä tai päätöstä, joka tyydyttäi
si kaikkia kymmeniä tuhansia käsittävän jä 
senistön joukossa olevia yksilöitä. Mutta e- 
nemmistö on se, joka hallitsee, niinhän me 
tapaamme sanoa ja  tuohon hallitukseen täy
tyy yksilöiden alistua. Luokkataistelussa re
hellisessä tarkoituksessa mukana olevia työ
läisiä ei hallitse omat pyyteet, vaan joukko- 
edut. Järjestömme jäsenet katsovat jä r 
jestömme etua kokonaisena ja  niin tehden 
tottelevat ja  auttavat eteenpäin kaikkia y ri
tyksiä ja  suunnitelmia, jotka ovat tulleet 
järjestön jäsenistön kautta hyväksytyiksi.
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LUOKKATAISTELUN KIERTÄMISTÄ
M M ATTIUNIONISM IN kannatta

ja t, samoin poliittisten työväenliik
keiden, ovat viimeaikoina puhu
neet paljon työläisten pankkiliik- 

keistä ja  muista yrityksistä sekä niiden r a 
kentamiseksi toimineet. Tuossa toiminnassa 
onkin onnistuttu siinä määrin, että työläisil
tä  kertyneillä varoilla on siellä täällä  pe
rustettu pankkiliikkeitä ja  jonkinlaisia te
ollisuusyrityksiä. Yritysten osittainen onnis
tuminen näyttää innostaneen joitakin siinä 
määrin, että nämä ovat antautuneet uskot- 
tam aan sellaistakin unelmaa, jotta työläi
set voivat saavuttaa “ teollisen tasavallan” , 
ryhtym ällä laajakantoisessa mittakaavassa 
harjoittam aan tuotantoa —  kilvoittelemaan 
nykyisten teollisuuskapitalistien kanssa.

Porvarillinen sanomisto, suurelta osalta, 
myös on antautunut puustaamaan näitä 
työläisten varoilla alkuunpantuja yrityksiä 
—  kannattamaan omia kilpailijoitaan. Ka- 
pitalistiluokka ja  sen sanomisto tietää val
lan hyvin, että näiden yritysten kautta aijo- 
taan työläisiä vieroittaa luokkataistelun ti

eltä tai estää sille joutumasta ja  siksi nii
denkin taholta riittää myötätuntoa.

Silloin, kun sosialistinen liike oli kukois- 
tustilassaan, jotkut sen innokkaimmista 
kannattajista, jo ille  ajattelukin luokkatais
telusta tuntui kauhealta, kerta toisensa jä l
keen vakuuttivat, että “ jonakin aikana, tu
levaisuudessa, me ostamme kapitalistiluo- 
kalta kaikki sen omistuksen ja  kontrollin 
alaisena olevat tuotanto- ja  jakoiaitokset, 
jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnalli
selle hyvinvoinnille” . Ostaminen —  kapita- 
Iistiluokan ulosmaksaminen —  kuitenkin 
jä i päivästä toiseen ja  vihdoin koko liike 
joutui säälimättömän taantumuksen runnel
tavaksi. Samoin tulee käym ään näille ny
kyisin käynnissä oleville yrityksille. Työ
läisten muutamilla dollareilla aikaansaadut 
pankkiliikkeet ja  teollisuusyritykset ovat 
kapitalistisen liikemaailman puitteissa yhtä 
turvattomia ja  heikkoja kuin heinänkorsi 
myrskyn kourissa.

N äillä liikkeillä ja  yrityksillä ei voida 
työläisten taloudellista asemaa muuttaa, ei
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