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Jos niillä muilla keinoilla taas tarkoitetaan 
työttömyys- ja vanhuuden vakuutuksia, niin 
haluamme kysyä politlkoitsijoilta että mistä he 
luulevat niihin varat saavansa? Niiden mak
samisiin tarvittavat varat joudutaan vetämään 
työläisiltä, joko suoranaisesti tai epäsuorasti, 
sillä mistään muualta niitä el ole mahdollisuus 
pitemmän päälle saada.

Työläisten muuten pitäisi jo olla tietoisia sii
tä, että se politikoltsijain jollakin muulla kei
nolla työläisten auttaminen on tuulista turvan 
tavoittelemista, jolla ei ole mitään mahdolli
suuksia heitä hyödyttää.

Mutta jos koko maailman palkkaorjat järjes
tyvät teolllsuuksittain työmaillaan ja niiden ul
kopuolella, niin sen kautta he tulevat kykene
viksi itse korjaamaan olosuhteensa. Työläisten
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taloudellisesti oikealla tavalla yhteen liittoutu
nutta voimaa ei voida tuhota kapuloilla, tulella 
eikä miekallakaan, sillä työläisten tiiviiseen ta 
loudelliseen järjestöön järjestyminen merkitsee 
sitä että kaikki voimat tulevat silloin olemaan 
heidän määräyksensä alaisina.

Näinollen ei palkkatyöläisillä ole mitään syytä 
lähteä tavoittelemaan tuulia, vaan entistäkin 
suurempi syy järjestyä Maailman Palkkatyö
läisten Unioon, I. W W:hen. Samalla meidän 
on myös opittava ymmärtämään sen vallanku
mouksellisia periaatteita ja menettelytapoja oi
kein.

Lopuksi toivomme sinunkin lukija, mies tai 
nainen, liittävän voimasi järjestymisen kautta 
luokkasi riveihin.

Ä

U nionistien Erim ielisyyksistä

AMERICAN Federation of Laborin jäsenten 
keskuudessa on ollut kauan aikaa jossa
kin määrin erimielisyyttä siitä kuinka 

työläisiä olisi järjestettävä; olisiko edelleenkin 
pidettävä kiinni vanhasta ammattialoittain jär
jestämisestä vai luovuttava siitä. Suurin osa 
sen jäsenistä on edelleenkin ammatittain j ä r- 
jestämisen kannalla, mutta vähäinen ei liioin 
ole niiden lukumäärä, jotka ovat oppineet ym
märtämään että ainakin niinkutsutuissa perus
teollisuuksissa olisi teollisuusalallinen järjestä
mistapa paljon edullisempi työläisille ja  vas
taavassa määrässä tietenkin huonompi työvol- 
manostajille.

John L. Lewis, joka on yhden A. F. of Labo- 
riin kuuluvan teollisuusalallisen j ä r  j e s tö n, 
United Mlne Workersin, presidentti, ja seitse
män suoranaisen ammattiunion presidenttiä 
ovat liittoutuneet kannattamaan sitä siipeä, jo
ka on teollisuusalallisen järjestämistavan kan
nalla. He ovat selittäneet ammatittaisen jä r
jestämistavan olevan esteenä työläisten järjes
tämisessä ja vakuuttaneet että jos heidän jä r
jestämistapansa otetaan käytäntöön, niin Yh
dysvaltain työläiset on helppo järjestää unioi- 
hin lyhkälsen ajan sisällä.

Tämä riitaisuus ei ole mikään uusi ilmiö Yh

dysvaltain ammattiunionistisessa liikkeessä. Se 
on ollut jatkuvasti käynnissä siitä saakka kun 
tuotannollinen kehitys alkoi hävittää ammatti- 
taitoisuuden merkitystä ja tehdä ammattiunloi- 
ta kykenemättömiksi valvomaan jäsentensä etu
ja. Näistä samoista riitaisuuksista voinemme 
sanoa aiheutuneen Industrial Workers of the 
Worldinkin perustamisen neljättäkymmentä 
vuotta sitten.

Se tuli ilmi vuonna 1919 alkaneen ison teräs- 
työläisten lakon aikanakin, m utta hautautui 
niihin ristiriitoihin, Jotka aiheutuivat lakon hä
viämisestä.

Palataksemme jälleen kyseessäolevaan riitai
suuteen, on meidän mainittava että teollisuus- 
alalllsen järjestömuodon kannattajat väittävät 
teräs- ja automobiili teollisuuksissa työskentele
vän enemmän kuin 1,500,000 työläistä, jolta A. 
F. of L. ei ole kyennyt järjestämään missään 
määrin; eikä heidän järjestämisensä ole mah
dollistakaan ammattlunionisttsissa puitteissa. 
Näiden työläisten he vakuuttavat omaavan sel
laisen voiman, jos heidät voidaan järjestää, että 
se tulee näytteiemään ratkaisevaa osaa monien 
muidenkin alojen työriitaisuukslen puhjetessa,

William Green, American Federation of La
borin presidentti, ja sadan tai useamman am-
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mattlunion presidentit ovat kuitenkin edelleen
kin ammatthinlonlstisen järjestörakenteen kos
kemattomana säilyttämisen tai A. F. of L:n 
perustuslakien kannalla. Ja  niissä perustus
laeissa määritellään lupakirjan antaminen seu- 
raavalla tavalla:

"American Federation of Laborin lupakirjaa 
el anneta millekään kansalliselle tai kansainvä
liselle ammattiuniolle ilman ehdotointa ja sel
vää ammatillista määrittelyä, ja lupakirjaa ei 
liioin anneta sellaisessa tapauksessa jos määri
telty ammattiala yltää jo olemassa olevan am - 
mattlunion alueelle, paitsi jos se unio on an ta
nut siihen kirjallisen luvan.”

A. F. of L. on pantu kokoon 110 tai useam
masta tällaisella lupakirjalla varustetusta am- 
mattiuniosta, joilla on verrattain rajoitettu mää
rä  itsehallinnollisia oikeuksia, m utta jotka noin 
monille eri ammattialoille jakautuneina aiheut
tavat sen että niistä muodostunut kokoomus 
on löyhä liitto, joka ei enää nykyisin vastaa 
työläisten vallinneen tilanteen avartamia vaa
timuksia.

Huomattavan suuri osa ämmättiunioiden jä 
senistäkin jo käsittää A. F. of L. heikkouden 
aiheutuvan sen aikaansa vastaamattomasta työ
läisten järjestämistavasta, joka on ammatittais- 
ten ääriviivojen seuraamista. Tämän tosiasian 
käsittäen he ovatkin jo kauan aikaa työsken
nelleet uudistuksien järjestönsä sisällä aikaan
saamiseksi, mutta eivät ole niissä kuitenkaan 
onnistuneet, eivätkä todennäköisesti tule kos
kaan onnistumaankaan, sillä uudistajat tulevat 
aina erotetuksi järjestöstä. Samoin menetel
lään myös sellaisten unioiden kanssa, jotka ta 
valla tai toisella kieltäytyvät noudattamasta 
ammatittaisen järjestämistavan periaatteita.

Lopuksi haluamme täm än yhteydessä allevii
vata pari harhakäsitystä. Nimittäin sen että 
Lewis olisi yhtynyt tähän ristiriitaisuuteen peri
aatteellisista syistä. Sitä hän ei suinkaan ole 
tehnyt vapaavalintaisesti, vaan joutunut otta
maan omaamansa kannan asemansa säilyttä
misen vuoksi. Ja  toiseksi sen, ettei hänen ja 
kannattajansa teollisuusalallista uniota sovi 
missään kohdassa rinnastaa sellaisen teollisuus- 
union kanssa kuin on I. W. W.

Unelm ien M a a
Kirj. KALTSEY.

NOIN vuosisadan ajan ovat eri maanosissa 
asuneet ihmiset pyrkineet kiihkeästi pää
semään unelmiensa ihannemaahan—Yh

dysvaltoihin. Miljoonien toiveet eivät ole to
teutuneet, m utta miljoonissa on myös lasketta
va niidenkin lukumäärä Jotka ovat onnistuneet 
pääsemään tähän unelmiensa maahan.

Mikä on sitten ollut se kiihoitin, joka on vie
tellyt ihmisiä tähän maahan? Sekö että täällä 
on käsitetty löytyvän enemmän varallisuuteen 
pääsymahdollisuuksia kuin missään muussa 
maassa, joka lienee ollut tosikin Joitakin vuosi
kymmeniä takaisin käsin, m utta ne mahdolli
suudet ovat kuitenkin jo hävinneet. Nykyjään 
ei ole enää mitään harvinaista suurten, useiden 
miljoonien pääomalla muodostettujen yhtiöiden
kään vararikkoutuminen, joka todistaa sen, et
tei yksilöillä ole suuriakaan mahdollisuuksia 
kohota pääornanomistajiksi.

Samalla on kaikkien maiden palkkatyöläisten 
asema m uuttunut niin samanlaiseksi, ettei maas
ta toiseen muutteleminen enää viime vuosina 
ole aiheuttanut siinä sanottavaa muutosta. Mei
dän työmme tuloksista menee kaikissa maissa 
huomattavin osa sille luokalle, joka omistaa 
tuotanto- ja jakolaitokset; niiden käsiin on 
myös keskittynyt kaikissa maissa olevat rikkau
det.

Kaikkien maiden palkkatyöläiset ovat nykyi
sin sellaisessa asemassa, ettei heillä ole mitään 
mahdollisuutta päästä osallisiksi maansa rik
kauksista muuten kuin taloudellista voimaansa 
käyttämällä. Yksilöinä emme voi asemaamme 
parantaa, emmekä käyttää hyödyksemme luo
miamme rikkauksia. Työskennelkäämme millä 
teollisuuden alalla tahansa ja  missä osassa maa
palloa hyvänsä, niin meidän työvoimamme os
ta ja t elävät loisteliaasti ja  kasaavat satumaisia


