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Miten Meidän Pitäisi Jäijestyä
A m m at thmionismi

OTT A KISSAMME ammattiunionismin 
k ä s i t t e l y n  alaiseksi, niin lienee 
heti alassa paras sanoa, ettemme 

voi sitä pitää palkkatyö vä enin otan jäsen
ten voimia yhteen liittävänä järjestönä, 
vaan vissinlaisena jä r  jestymättömyytt ä 

edustavana ammattilaisten liittona, jonka 
kautta ne olettavat voivansa valvoa etu
jansa.

Ämmät t iunionis t inc n “  j ä r j est y minen ’ ’ 
merkitsee sitä, että vissiä tehtävää suo
rittavat työläiset eli ammatin omaa jät 
liittyvät yhteen unioon. Tällaisen menet
telytavan mukaan täytyy samalle teolli
suuden alalle perustaa monta eri uniota 
siitä huolimatta, vaikka kaikki sillä alalla 
työskentelevät työläiset työskentelevät sa
man päämäärän saavuttamiseksi. Samalle 
teollisuuden alalle muodostetut lukuisat 
uniot merkitsevät sitä, että rinnakkain 
työskentelevien työläisten on liityttävä eri 
ammattiunioihin. Siksipä käsitämmekin 
niillä, jotka olettavat yhdessä työskente
levien työläisten eri unioihin sijoittami
sen olevan työläisten järjestämistä, olevan 
epäjohdonmukaisen käsityksen järjestym i
sestä.

Sitäpaitsi perustuu ammattiunionistinen 
“ järjestäm inen”  pääasiassa vieläkin am- 
mattitaitoisuudelle ja  on sen johtavin pv'r- 
kimys vain ryhmäpyyteiden sekä etui
suuksien tavoitteleminen. Ammattiunioi- 
dön jäsenet ovat kylläkin tarpeen vaaties
sa valmiita vetoamaan kaikkien palkkatyö
läisten, samoin kuin muihinkin heille 
“ myötätuntoisten”  aineksien apuun, mut
ta kieltäytyvät antamasta apuaan rinnal
laan työskentelevälle ammattiveljelleen, 
jolleivät havaitse siitä itse mitään hyöty
vänsä.

Ammattitaidottomia työläisiä ovat am
mattiini ioiiistit olleet kaiken olemassaolon
sa ajan vastahakoisia ottamaan järjestöön
sä, vaikkakin he ovat nimellisesti ole vi
ilaan ammatiUomienkin järjestymisen kan
nalla. Viimeisimpänä esimerkkinä voim
me mainita pohjois-Minnesotän metsätyö-

läisten yrityksen liittyä American Fede
ration of Laboriin. Heidän lupakirjaha- 
kemuksensa on jo ollut noin kaksi kuu
kautta sanotun “ järjestön”  virkailijain 
käsiteltävänä, mutta toistaiseksi he eivät 
ole sen suhteen tekemäänsä päätöstä an
taneet asianomaisten tietoon. Tämän ta
painen menettely muuten on ollut yleistä 
kaiken A. F . of Lahorin olemassaolon 
ajan ja  johtuu siitä, ettei se ole luokka- 
luontoinen järjestö, vaan ryhmäpyyteitä 
edustava ammattilaisten liitto. Puhumat
takaan siitä, että sillä olisi yhteiskunnal
lisiin muutoksiin tähtäävä pyrkimys.

Näiden ja  monien muiden syiden täh
den puuttuukin itse sanotun ammattiunion 
jäsentenkin keskuudesta oikealla tavalla 
järjestyneille työläisille ominainen yhteis
tunto, joka on ominaista kaikille sellaisille 
yhdistyksille, liitoille ja  seuroille, jotka 
ovat kokoonpanoltaan luokkaluont ö isiä; 
tahtoo sanoa sitä, että niiden jäsenet kuu
luvat samaan luokkaan ja  työskentelevät 
niinollen samojen päämäärien saavuttami
seksi.

Teo llisuus unio nisnm.
Meillä teollisuusunionisteilla on järjes

tymisestä sellainen käsitys, että kaikki 
samassa teollisuusessa työskentelevät työ
läiset on järjestettävä samaan unioon ja  
niiden on kuuluttava Yhteen Suureen 
Unioon erottamattomana osana. Meille 
tunnettu ja  ainoa teollisuusunio, I. W. W. 
määrittelee, että kaikkien samassa teolli
suudessa työskentelevien työläisten, ol
koonpa siinä kuinka monta teollisuuslai
tosta tai kuinka monella eri ammattialalla 
työskentelevää työläistä tahansa, tulee 
kuulua samaan teollisuusunioon. Tällai
seen teollisuusunioon työläisiä järjestet
täessä ei oteta ollenkaan huomioon sitä, 
minkälaisia työkaluja he käyttävät, vaan 
se, millä teollisuuden alalla he työskente
levät.

Tämä järjestö ei olo perustettu ainoas
taan sitä varten, että se taistelisi vallitse
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van järjestelmiin seurauksia vastaan, vaan 
myös sen tähden, että sen tehtävänä on 
kumota yksit yi somista soikeus ja  poistaa 
palkkajärjestelmä.

“ I. A\T. AY. ci ainoastaan johda työläi
siä oikealla tavalla taloudellisella toimin
ta-alueella, vaan opettaa ja  harjoittaa hei
tä lopullista voimailkoot usta ja  soi illan
suutta varten, Yhteiskunnallista Suurlak
koa varten, joka pidetään luokkataistelun 
huippukohtana. Samaan aikaan pidetään 
yllä opetusta teollisuuteen nähden, että jo
kainen työläinen oppii tuntemaan suhteen
sa maailman teollisuuteen nähden. Työ
läisten yhteiskunnallinen elämä laajenee 
ja rakentuu heidän taloudellisten suhteit
tensa perustalle, jonka synnyttämät sa
manlaiset toiveet ovat voimistuttanoot ja  
jalostaneet heidän yhteisvaistoaan kehi
tyksen sekä yhteiskunnallisen käsityksen
sä heräämisen kautta.”  — A. E. ÄYood- 
R uff.

I. AA7. AY. on perustettu sitä silmälläpi
täen, että palkkatyöväenluokan jäsenten, 
pelastaakseen koko ihmiskunnan sitä. uh
kaavasta kadotuksesta, pyrkimykseksi täy
tyy tulla läheisessä tulevaisuudessa tuo
tannon ja  jaon välineiden yhteiskunnallis- 
tuttaminen ja  palkkajärjestelmän poista
minen. Tämä päämäärä on mahdollinen 
saavuttaa vain siten, että työläiset järjes
tetään tooUisuusunioihin, sillä siten jä r
jestyneinä he tulevat tietoisiksi keskinäi
sistä. luokkaeduistaan ja  heidän voimansa 
tulee liitetyksi yhteen tarpeen vaatimus
ten mukaisesti, voidakseen toteuttaa yh
teisen Iuokkapyrkimyksensä.

“ Yhteiskunnan perusta on tuotanto ja  
työläiset, jotka päivittäin käyttävät työvä
lineitä ja  tuotantokoneistoa, muodostavat 
sen luokan, joka ainoastaan kykenee ta
kaamaan yhteiskunnallisen hyvinvoinnin 
ja  Yhdessä Suuressa Uniossa he voivat 
harmoniseerautua, se on, päästä, yksimie
lisyyteen ja  siten valmistautua toteutta
maan tarkoitusperäänsä..”  —  A. E . AY.

Teollisuusunionistien tarkoitusperä, sel
laisena kuin I. AV. AY. sitä edustaa, tuo
daan selvästi esiin sanotun järjestön esi
puheessa. Sen sanotaan olevan kapitalis
min kukistamisen ja  palkkajärjestelmän

poistamisen.
Teollisuusunioiiistit käsittävät nyt sel

vemmin kuin koskaan ennen, että nykyi
nen yhteiskuntajärjestelmä, jonka tunnus
merkkinä on luonnonrikkauksien tuotanto
ja  jakolait ok s ien yksityinen omistusoikeus 
sekä palkkajärjestelmän voimassaolo, on 
aikansa elänyt. Se on suorittanut histo
riallisen tehtävänsä ja  sen vuoro on tullut 
väistyä sivuun uuden ja. tarkoitustaan vas
taavamman järjestelmän tieltä, syystä, et
tei se voi enää tyydyttää ihmisten välttä
mättömiä elämän tarpeita.

Edellä esiintuodun käsityksen oikeaksi 
todistamisessa tarvitsee vain viitata val
litsevaan pulakauteen, jonka kouristuksis
sa. kaikkien maiden työläiset, parhaillaan 
ovat. Ihmisten korkealle kehittynyt tuo- 
tantokuntoisuus on muodostunut itsensä 
vastakohdaksi, joka merkitsee sitä, että 
mitä lykenevimmaksi olemme tulleet tuot-, 
tamaan tarvitsemiamme esineitä, niin sitä 
enemmän joudumme olemaan niiden puut
teessa.

Sellaisessa järjestelmässä, täytyy olla 
'jotakin niin paljon vinossa, ettei sitä voi
da korjata mitenkään muuten kuin perus
teellisten muutosten kautta. J a  juuri tätä 
perusteellista muutosta varten yrittävät 
teollisuusunioiiistit järjestää kaikkien mai
den työläisiä Yhteen Suureen Unioon teol- 
lisuusunioihin järjestämisen kautta.

JärjestämistyÖtä tehdessämme olemme 
siinä vakaumnksessa, että jos palkkatyö
läisten kerran kannattaa järjestyä, niin 
silloin heidän kannattaa järjestyä oikealla 
tavalla tai Industrial AYorkers of the 
AYorldin suunnitelmien mukaisesti.

Kuinka nopeasti edistymme sanotussa 
tehtävässämme, se riippuu palkkatyöläi
sistä itsestään; lähemmin sanottuna sii
tä, missä määrin he työskentelevät järjes- 
tämistyön edistämiseksi.

—  Kapitalismin jälkeisessä yhteiskunnassa an tuotantojärjestelmä eheä ja joh
donmukainen järjestelmällisyys. Sen ohel
la sen osatekijäin ja niiden ryhmittymien 
mitä suurin joustavuus ja työläisten korkea henkinen yhtäläisyys, ollen he kaikin 
puolin kehittyneitä ja tietoisia.


