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N U O R T E N

W O B B L IE N  U N I O

NUORILLE kuuluu tulevaisuus! Näin usein sanomme ja  siten myönnämme 

tuon lausunnon päteväksi, totuuden kanssa yhtäpitäväksi. Koska nuorille 

kuuluu tulevaisuus, niin siitä ikäänkuin velvollisuutena meille vanhemmille 
johtuu, että osaltamme autamme nuoria, että he tulevat tietoisiksi ja  kykeneviksi 

ottamaan vastaan tuon heille kuuluvan tulevaisuuden. Tämä auttamistyö käy par
haiten ja  tarkoituksellisemmin päinsä sillä tavalla, että kasvatamme nuorissa 
luokkatietoisuutta ja  opastamme ‘heitä tutustumaan niihin tehtäviin, mitkä tulevai
suudessa tulevat kaikkien työläisten osalle välttämättömiksi, s. o. taloudellisissa jä r 
jestöissä toimiminen.

Jos me vielä voimme kiertää tuon taloudellisissa järjestöissä mukana olemisen 
ja toimimisen välttämättömyyden, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että meidän jäl- 
keläisemme voivat seurata jälkiämme. Meistä useampain vanhemmat pitivät ikään
kuin välttämättömänä seurakuntaan kuulumisen ja  kirkossa käymisen sunnuntaisin. 
Nyt kuitenkin hyvin harvat meistä, jotka tämänkin lukevat, seuraavat tuota vanhem
milleen “ välttämättömältä" näyttänyttä latua. A jat muuttuvat ja  me muutumme ajan 
mukana. Taloudellisissa järjestöissä oleminen tulee työläisille välttämättömyydeksi, 
koska yhteiskunnallisen kehityksen kulku luo tuollaiselle “ välttämättömyydelle”  kier
tämättömät ehdot.

NIIN, meidän tulee osaltamme auttaa 
nuorta väkeä, että he tulevat kyke
neviksi ottamaan vastaan heille 

kuuluvan tulevaisuuden. Coloradon kai- 
vostyöjläiset, joista olemme paljon kuul

leet ja  puhuneetkin heidän lakkotaistelun- 
sa vuoksi, ovat ikäänkuin toisten paikka
kuntien työläisille esimerkkiä antavassa 
toiminnassa tässä kysymyksessä. He ei
vät ainoastaan tunnusta, että nuorisolle 
kuuluu tulevaisuus, vaan käytännöllisesti 
ohjaavat lapsiaan oikealle uralle tulevai
suuteen nähden. Tässä nyt tarkoitamme 
Coloradossa alulle pantuja nuorten työ
läisten —  nuorten wohblien —  union pai
kallisosastoja, joita siellä onkin jo  useis
sa kaivoskyliS3a.

Olemme omistakin lehdistä lukeneet 
-Coloradon kaivostyöläisten lasten lakko - 
taisteluista, kuinka nämä nuorukaiset ovat 
kieltäytyneet istumasta lakkorikkuTeitten 
lasten kanssa samoissa koulu penkeissä. 
Yhdessä tapauksessa koululapset lakkou- 
tuivat, kun kaksi heidän toveriaan erotet
tiin pois koulusta. Nämä nuoret taisteli
ja t voittivat taistelunsa. Tämä oli ikään
kuin ensiharjoitusta niille mahdollisesti 
monille taisteluille, joihin nämäkin tyÖ- 
.läisalut joutuvat osallisiksi sen jälkeen 
kun siirtyvät tuotannon palvelukseen.

Porvari lehdetkin ovat maininneet näistä 
Coloradon koululasten taisteluista, vaka
vassa mielessä ja  myös pilaa tehden, kuin
ka muka nämä "kakarat vaativat lyhem-
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pää työpäivää.”  Mut
ta harvemmat porva- 
rilehdistä
kiä kysymyksen kans
sa. Ne suurimmalta 
osalta näkevät kapita- 
list Huokaile uhkaavan 
vaaran siinä, kun kou
lulapset ai ottavat o- 
sottamaan niin selvää 
luokkahenkeä kuin 
c oi ora d oi a is et lakko
laisten lapset ovat 
osottaneet. J a  miksi- 
käs eivät näe, vaara 
siinä todellakin piilee.

Mutta ei ole siinä kaikki, että nämä nuo
rukaiset osoittavat keskinäistä solidaari
suuttaan. He sen lisäksi tekevät sellaista 
työtä, minkä kautta keskinäisen solidaa
risuuden osottaminen käy mahdolliseksi. 
He järjestyvät ja tekevät järjeatämUtyö- 
ta.

Tutustukaamme vähän enempi joihinkin 
seikkoihin, jotka ikäänkuin juontavina 
juurina näyttäytyvät tässä coloradolaisten 
lasten järjestämiskysymyksessä. Ensinnä
kin annettakoon “ tunnustus”  tässä maas
sa löytyville poliittisille “ sisältäporaajille,”  
että niiden taholta oljaan valmiita “ nuus
kimaan”  kaikkia paikkoja, joissa työläiset 
toimintansa kautta saavat jotain aikaan. 
Niin myös Coloradossa. Nämä “ ultraku- 
moukselliset” eivät nähneet Coloradossa 
minkäänlaisia mahdollisuuksia työläisten 
järjestämiselle, sillä olihan siellä hävitetty 
sellainen “ jättiläinen”  kuin United Mine 
V/orkers järjestö. Mutta tuplajuulaiset, 
paikalliset jäsenet ja  järjestäjät, onnistui
vat saamaan j  arjesta mi styö n sellaiseen 
vauhtiin, että sen vaikutuksesta ja  avulla 
saatiin lakkotaistelu alkuun. Eräs vanha 
sananparsi selittää meille, että “ missä 
haaska on, sinne korpit kokoontuvat.1”  J a  
heti sen jälkeen, kun Coloradossa oli saa
tu aikaan jotain, saapui sinne myös joita
kin “ sisältäporaajia”  —  kokoamaan suur
ta vaivaa ja  tarmoa kysyvän työn hedel
mät tietenkin. Mutta Coloradon jä r jes

tyneet työläiset tarttuivat asiaan kiinni ja  
niin “ poraajille”  nousi tie pystyyn.

Lakkolaisten keskuudessa kun ei ollut 
minkäänlaisia mahdollisuuksia näille “ lei
vän syrjään kiinni tavoitteleville” johtajil
le; niin he joutuivat tarkistamaan “ moni
haaraisen”  ohjelmansa uudestaan —  ja  
kas vaan, sieltähän se löytyi se “ nuorten 
työläisten liiton”  suunnitelma. “ Colora
don lakkolaisten lapset,”  haa, nehän me 
“ järjestämme.”  Eräs heidän järjestäjän
sä  kutsui lakkolaisten lapset joukkokouk- 
seen Lafayette nimisessä kaivoskylässä. 
Niin, niin, lapsia saapui kokoukseen ja  or- 
ganiseeraaja puhui painostaen hänen kä- 
sitystensä mukaisen “ järjestym isen”  vält
tämättömyyttä, Mutta, mitä vielä, nämä 
lapset perustivatkin “ Junior Wobblies 
Union”  —  Nuorten Wobblien Union —  ja  
hyväksyivät sille väliaikaiset sivusäännöt, 
joiden yhdeksäs kohta sitoo nuorten union 
kiinni I. W* W :n  sääntöjen mukaisiin 
brancheihin. Tässä kohdassa nimittäin 
sanotaan, että “ I. W. W :hen kuuluvan 
paikallisosaston, branchin, mikä on lähin
nä Nuorten Wobblien Union paikallisosas
toa, tulee valita yhden henkilön, jonka 
tehtävänä on olla läsnä kaikissa Nuorten 
Wobblien Union paikallisosaston kokouk
sissa ja  sen toimeenpanevassa komiteassa 
ohjaavana ja  neuvottelevana jäsenenä.”  
Sivusaäntöjen toiset kohdat määrittelevät 
toimintaa, virkailijoita ja  niiden tehtäviä. 
Näin kävi tässä kokouksessa.
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Pari päivää myöhemmin eräs denveri- 
läinen “ nuori porari”  kutsui nuorten jouk
kokokouksen Fredrick nimiseen kaivosky- 
lään. Mutta Nuorten Wobblien Union 
paikallisosasto Lafayettessa pääsi selville 
asioista ja  niin se lähetti joukon jäseniään 
edustajiksi Fredrickiin kutsuttuun koko
ukseen. Sen jälkeen, kun kolme lafayette- 
Iaista tyttöä ja  yksi poika oli puhunut, 
tehtiin ehdotus, että Fredrickiin myös pe
rustettaisiin Nuorten Wobblien Union pai
kallisosasto. Ehdotus hyväksyttiin ja  ko
kouksessa yhtyi näin perustettuun paikal
lisosastoon seitsemänkymmentä yksi jä 
sentä.

Tässä sivumennen voisimme aivan alle
viivaten lausua, että tapaus kelpaisi esi
merkiksi monien, niin perin monien paik
kakuntien täysikasvuisille työläisille. Hei
dänkin sopisi pitää joukkokokouksia, jois
sa perustettaisiin Industrial Workers of 
the W °rld liittoon kuuluvia paikallisosas
toja, joihin heti perustavassa kokoukses
sa yhtyy lopulle sata jäsentä.

Nuorten VVobblien Union tehtäviin kuu
luu, antaa opetusta jäsenilleen, järjestää 
ohjelma- ja  huvitilaisuuksia, yleensä har
rastaa jäsentensä fyysillistä ja  henkistä 
kulttuuria. Mutta sillä on myös toinen tär
keä tehtävä, sen tulee koko uksissansa val
mistaa jäsenensä kykeneviksi ja  tietoisik
si ottamaan paikkansa järjestyneiden työ
läisten riveissä, yhtym ällä varsinaisiin uni- 
oihin sen jälkeen, kun he ovat kyllin van
hoja tai joutuvat siirtymään teollisuuslai
toksiin —  tuotannon palvelukseen. Tätä 
viimeksi mainittua opetusta se antaa jäse
nilleen m. m. sen kautta, että jokainen 
paikallisosasto valitsee keskuudestaan ta
valliset virkailijat ja  toimeenpanevan ko
mitean, pitää kokouksensa säännöllisesti 
ja  niissä kirjoittaa pöytäkirjat, joista säi
lytetään kopiot ja  myös lähetetään kopiot 
I. W. W :n keskusvirastoon. Kaikki tämä
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ILj' ja  säännöllisiksi järjestötehtävissä, sill. j; 
“ minkä nuorena oppii, sen vanhana tai 11 
taa.”  ||

Nämä nuoret \vobblit toimivat järjestä  |J 
mistyönsä tekemisessä "työm aillaan,”  ku ij 
ten järjestyneet työläiset ainakin. Lapse jj 
kun kokoontuvat leikkimään, niin otetaai j| 
selville ketkä kuuluvat järjestyneisiin jj |[ 
ketkä eivät. Tästä kun on päästy selville i 
niin sen jälkeen alkaa "agitatsionin”  te ke 
minen.

Mutta ei vielä siinä kaikki, 'että he toi 1 
mivat nuorten keskuudessa. Nyt jo  voi ! 
simme kertoa useista tapauksista, joisss ! 
nämä nuoret wobblit ovat vaikuttaneet ai- i 
k u isiin työläisiin. He kun tapaavat työ- • 
Iäisiä joko joukossa tai yksinään, niin he j 
näyttävät punasta korttiaan ja  vaativat I 
työläisten näyttämään korttiaan. S itä  joi i 
ei ole näytettävänä, niin sen jälkeen ai- j 
kaa agiteeraaminen, missä joskus voidaan 1 
käyttää nuorille poikasille ominaisia "m e-11 
nettelytapoja,”  mitkä kyllä saavat monen 
työläisen ajattelemaan järjestym iskysy- 
mystä.

Jokatapauksessa Coloradon kaivostyö
läisten lapsien antama esimerkki kelpaa 
harkittavaksi kaikille työläisille ja  heidän ! 
lapsilleen. Jäsenmaksut näissä nuorten 
unioissa voidaan asettaa niin alhaisiksi, et
tä se ei ole kenenkään 'lapsille esteenä ; 
järjestymiseen. Myönnettävästi-me olem
me lapsillemme jossain määrin yrittäneet 
antaa yleistä sivistystä koskevaa kasvatus
ta ja ehkä teoreettisia tietojakin työläisiä 
koskevista periaatte eli isistä kysymyksistä^ 
Mutta käytännöllistä järjestötoimintaa, 
niin sitä emme ole lapsillemme vielä tä
hän mennessä tuskin yhtään antaneet ja  
sitä he tarvitsevat. Se vetää heidät helijj 
nuorena työläisten järjestötoimintaan. ; 
Siis vieläkin toistettakoon: “ Minkä nuo-i 
rena oppii, sen vanhana taitaa.”


