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Järjestymisen Merkityksestä

KUN metsätyölaiset ovat järjestymättömiä, 
niin joutuvat he työskentelemään mitä 
kurjimmissa olosuhteissa. Työpalkka on 
niin alhainen, että työläiset sillä hädintuskin 
tulevat toimeen juuri niin kauan kuin he ovat 

työssä, mutta heti sen jälkeen kun he joutuvat 
työstä pois on heidän mentävä rukoilemaan al
muja hätäavustusvirkailijoilta,

Palkan pienuudesta huolimatta on työpäivä 
niin pitkä kuin suinkin on mahdollista. Se on 
niin pitkä kuinka pitkän työpäivän työvoiman- 
ostajat ovat havainneet itseään kaikkein enim
män hyödyttävän. Sen pituus riippuu täydel
lisesti työnantajain mielivaltaisuudesta, sillä 
järjestymättömät työläiset eivät voi siihen näh
den mitään vaikuttaa.

Ruokaan ja asuntosuhteisiin nähden ei jär
jestymättömillä metsätyöläisillä ole mitään sa
nomista; työvoimanostaja on nekin järjestänyt 
siten kuin on nähnyt itselleen edullisimmaksi.
Mitään muuta ei ole odotettavissakaan, sillä 
metsien hakkauttajat ovat pelissä vain siinä 
nimenomaisessa tarkoituksessa, että heidän pi
täisi voittaa siinä mahdollismmn paljon ja jol
leivat työläiset katso etujaan, niin he yksin ovat 
etujensa valvomisen laiminlyömiseen syyllisiä.

Työnopeuteen nähden ei järjestymättömillä 
työläisillä liioin ole mitään sanomista, senkin 
määräävät työvoimanostajain palkkakoirat ja 
ken ei kykene heidän vaatimuksiaan täyttä
mään niin hän saa aikansa ja toinen ottaa hä
nen paikkansa. Työn teettäjäin mielivaltaisuus 
määrää sanalla sanoen kaikissa suhteissa. Täl
laisen tilanteen vallitessa ovat työläiset menet
täneet kaikki inhimilliset oikeutensa ja tulleet 
niinollen alistetuiksi samalle tasolle vetojuhtien 
kanssa, joilla ei ole mitään oikeuksia, vaan joi
den on tehtävä kuten kulloinkin käsketään ja 
saavat siitä vain sen verran paikkaa että pysy
vät työkun toisina.

Edellä esiintuodut vertaukset pitävät paik
kansa kaikkiin muihinkin teollisuusaloihin näh
den, joten ei liene mitään tarvetta enempien 
esimerkkien esiintuomiseen. Kajoamme siis joi
hinkin työmaan ulkopuolella esiin tuleviin ta
pahtumiin, joiden kanssa järjestymättömät työ

läiset joutuvat kosketuksiin hyvin usein kaik
kina.

Kuten jo mainittu, maksavat työ voimanosta
jat järjestymättömille työläisille niin pientä 
palkkaa, ettei heille jää siitä mitään säästöön. 
Näinollen joutuvat he etsimään työtä rahatto
mina. Kun nämä pennittömät työnetsijät saa
puvat johonkin liikehuoneeseen, niin omistaja 
— joka on myös pelissä voittaakseen — antaa 
heidän ymmärttä ettei heidän läsnäolonsa ole 
suos;ttua. Kaduilla heitä potkivat poliisit, 
yleensä kaikki näyttävät pitävän velvollisuute
naan lukea heille lakia. Lähemmin sanoen, 
kaikki koirat yrittävät purra heitä.

JÄRJESTYMINEN MUUTTAA SUHTEEN 
TOISEKSI

Mutta kun työläiset ovat järjestyneitä, niin 
muuttuu suhde heti toisenlaiseksi. Kuvaavana 
esimerkkinä tästä olemme tilaisuudessa tuo
maan esiin pari tapahtumaa Bovillista, Idaho, 
jossa I. W. W:hen järjestyneet metsätyölaiset 
lakkoutuivat hiljattain. Industrial Worker ker
too niistä Bovillissa, Idaho, päivätyissä uutisis
sa seuraavaa:

Heinäkuun kolmantena päivänä ottivat tämän 
kaupungin isät pallosalin lupakirjan pois Billy 
Watts-nimiseltä mieheltä sen syyn perusteella, 
että hän oli ollut ystävällisissä suhteissa työ
lästen  kanssa. Tätä toimenpidettä edustamas
sa oli muiden mukana ollut myös Potlatch puu
tavarayhtiön presidentti Nogle.

Wattsille oli ilmoitettu, että jollei hän kiellä 
i. w. w:läisten pitämästä pallosaliaan päämaja
naan, niin häntä tullaan boikottaamaan. Hänen 
kerrotaan huomauttaneen muistuttajille että: 
“Metsätyölaiset ovat tämän salin rakentaneet 
ja jos he haluavat niin he voivat sen myöskin 
hajoittaa.”

Tämä on yksi silmiinpistävin esimerkki siitä, 
mitä hallitsevaluokka tulee tekemään pyrkimyk
siensä toteuttamiseksi. Lisäksi toteaa tämä toi
menpide mitä selvimmin kuinka alhaisiin toi
menpiteisiin meidän riistäjämme turvautuvat 
ja kuinka heikkoja he ovat.

Joukkopainostuksen tähden joutuivat kaupun
gin isät kuitenkin luopumaan mainitun henki-
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lön pallosalin lupakirjan peru ottamissuunnitel
mastaan, johon he olivat ryhtyneet sen yksin
kertaisen syyn tähden, että pallosalin omistaja 
oli antanut lakkolaisten pitää kokouksiaan pal- 
losalissaan.

Yhtä kuvaavana tapauksena voinemme myös 
pitää Bovillissa, Idaho, sijaitsevan Mithoug’s 
Service Statlonin omistajan i. w. w:Iäisiin koh
distamaa vihamielisyyttä. Erään I. W. W:n jä 
senen automobiili oli mennyt epäkuntoon hei
näkuun toisena päivänä ja hän oli vienyt sen 
korjattavaksi mainittuun paikkaan. Tällöin oli 
laitoksen omistaja kysynyt häneltä: “Oletko
sinä yksi niistä henkilöistä, jotka ovat aiheut
taneet lakon?” ja määrännyt autonkorjauttajan 
poistumaan.

Tämä kaupunki on kuitenkin kokonaisuudes
saan riippuvainen metsätyölälsistä ja niinpä sai 
tämäkin gasoliiniaseman ja autojen korjauspa
jan omistaja yleisen painostuksen osakseen. Sa
moin tulee käymää kainkille toisillekin hänen 
kaltaisilleen, jotka vastustavat metsätyöläisten 
I. W. W:hen yhtymistä, läheisessä tulevaisuu
dessa.

Niinpä tuli kauppalan marshalli seuraavana 
päivänä sen työläistoverin puheille, jonka autoa 
Mlthougin korjauspajassa oli kieltäydytty kor
jaamasta, ja ilmoitti Mithougin olevan valmiin 
pyytämään anteeksi tekoaan. Hänellä ei ollut 
kuitenkaan muuta syytä tekonsa puolustami
seen nähden kuin se, että hän oli otaksunut 
auton korjauttajan olevan puhujan.

Nämä tapahtum at osoittavat mitä selväpiir- 
teisemmin kuinka työläisten vähäinenkin jä r
jestyminen pakottaa pienten rakkien pitämään 
hampaansa piilossa ja silloin kun työläiset ovat 
järjestyneet hyvin, niin isommatkin koirat lak
kaavat näyttelemästä hampaitaan.

Edelläolevan tapaisia esimerkkejä voisimme 
jatkaa, mutta nämäkin jo päivän selvästi to
teavat sen kuinka paljon järjestymisestä on 
hyötyä palkkatyöläisille. Siitä on sitä enem
män hyötyä, mitä lukuisimmin ja kuinka tehoi- 
salla tavalla työläiset ovat järjestyneet.

PUUTAVARA TYÖLÄISET TAISTELUSSA
Idahon ja itä-Washingtonin puutavaratyöläi- 

set käyvät parhaillaan taistelua työvoimansa 
ostajia vastaan. Edellä jo toimme esiin pari 
tämän taistelun antam aa esimerkkiä, mutta

tässä kiinnitämme huomiomme tähän I. W. 
W:hen järjestyneiden työläisten taisteluun yleis
piirteisen! m in.

Heti kun lakko alkoi, niin saattoi siinä ha
vaita jotain vanhoillisten unioiden ja politikoit- 
sijain julistamista lakoista poikkeavaa. Ennen 
kaikkea kullakin työmaalla olevat työläiset ju
listivat lakon, jonka tehtävän vanhoillisiin am- 
mattiunioihin järjestyneiden työläisten edestä 
suorittavat yleensä kaukana lakkoalueelta ole
vat korkeapalkkaiset union virkailijat.

Lakon julistamisen jälkeen valitsivat lakko
laiset kaikki taistelun vaatimat komiteat ja 
ryhtyivät järjestämään lakkovahdintaa sekä ko
koamaan taistelussa tarvittavia varoja, joita 
heillä ei ennestään ollut.

Missään tapauksessa he eivät odottaneet mää
räyksiä ulkopuolelta oman itsensä, kaikki tais
telua koske vain kysymysten ratkaisuvalta oli 
heillä itsellään, jota ei voida sanoa yhdestä
kään lakosta joka on käyty tässä maassa jon
kun muun union johdolla.

Tällaisissa tapauksissa tuleekin mitä selvem
min ilmi se, mitä merkitystä on työläisten toi
mintavapauksilla, jotka I. W. W, jäsenilleen kai
kissa vaiheissa takaa. Sillä on verrattain kau
askantoinen merkitys myös lakon voittami
seen nähden, sillä silloin kun lakkoutuneilJa 
työläisillä on käsissään kaikkien itseään koske
vien asiain hallinto, niin se edellyttää myöskin 
kaikkien siihen osallistuvien yhteistoimintaa 
taistelun mitä parhaimpaan loppuun viemiseen 
nähden.

Yhteistoimintaan osallistumisella taas on se 
omituisuus, että kaikilla siihen osallistuvilla on 
samanlaiset tilaisuudet havaintojen tekoon näh
den, joka on mainiona takeena yksimielisyyden 
säilymiseen nähden, joka on yksi tärkein seikka 
taistelun vallitessa ja järjestämis työtä tehdessä.

Siitä, niissä määrin työläisiä hyödyttävästi 
käynnissä oleva lakko tulee päättymään, ei ole 
toistaiseksi mitään varmuutta, Mutta päättyi- 
pä se kuinka tahansa, niin työläiset ovat sen 
kautta kuitenkin osoittaneet työvoimansa osta
jille, että heissä elää oman arvonsa tuntemus 
ja  etteivät he alistu kaikissa vaiheissa isäntien
sä armoille. Samalla tulee tällä miehekkyyden 
osoituksella olemaan huomattava vaikutus tois
tenkin työläisten mielipiteisiin nähden tulevai
suudessa. Idahon ja itä-Washingtonin puutava-



E lo k u u  1 9 3 6 T I E  V A P A U T E E N 5

ratyöläiset ovat toimintansa kautta osoittaneet 
työläistovereilleen sen, ettei työläisten ole pakko 
alistua tuotantolaitoksien omlstajain mielival
taisuuden alaiseksi jos he yhdistävät voimansa 
teollisuusunionistisen järjestymisperiaatteen mu
kaisesti.

Se on samalla myös todennut meidän taholta 
niin monta kertaa tehdyn väitteen paikkansa- 
pitäväisyyden, etteivät työläiset tarvitse johta
jia  ryhtyäkseen korjaamaan olosuhteitaan työ
maalla ja ylentämään palkkojaan.

Mutta ennen kaikkea se on antanut hyvän 
läksyn siitä, mitä oikealla tavalla järjestyminen 
todella merkitsee. Teollisuuksittain järjestymi
sen merkityksen oikein ymmärtäminen lienee
kin kaikkein tärkein kysymys juuri tälläkertaa, 
jolloin miljoonat työläiset ovat havainneet am- 
m atittain järjestymisen tehottomuuden,

Tältä kannalta asiaa katsellen tulee kysees- 
säolevalla taistelulla olemaan laajakantoinen 
merkitys I. W. W:n eduksi. Se tulee merkitse
mään järjestömme jäsenmäärän lisääntymistä

ja samalla myöskin jäseniksi yhtyneiden työ
läisten entistä laajakantoisempiin taisteluihin 
ryhtymistä läheisessä tulevaisuudessa.

Tehkäämme siis työtä siihen nähden, että 
olemme paremmin järjestyneitä seuraavan tais
telun alkaessa ja kykenemme saattamaan tais
telumme niin laajaksi, etteivät mitkään voimat 
kykene heikentämään sen voiton mahdollisuuk
sia.

Tilanne, jossa me nyt olemme, ei voi jatkua 
kauan; sen sietämättömyys tekee sen elämän 
hyvin lyhkäiseksi. Ja meidän palkkatyöläis
ten, voidaksemme valvoa etujamme tässä mur
roskaudessa, täytyy olla hyvin järjestyneitä tai 
muussa tapauksessa me joudumme saman koh
talon alaiseksi kuin ovat joutuneet monien Eu- 
ropan maiden työläiset viimeisten vuosien ku
luessa.

Meillä palkkatyöläisillä ei ole mitään muuta 
mahdollisuutta valvoa etujamme kuin teolli
suuksittain järjestymisen kautta. Miksi emme 
siis järjestyisi mitä monilukuisimmin ja pikal- 
simmin?

Tie V a p a u te e n
Kirj. listin Tomi

TÄMÄN Tie Vapauteen julkaisun nimikin 
jo vastaa sitä tarkoitusta mitä varten se 
on olemassa. Tämä julkaisu on perustettu 
I. W. Wm jäsenten toimesta siinä nimenomai

sessa tarkoituksessa, että sen tehtävänä on kan
taa valon soihtua kirjoitetun sanan kautta teol
lisuusunionistisen luokkaliikkeen edistämiseksi 
ja vapauden saavuttamiseksi. Siksi se onkin 
saanut monet kynäilijät tekemään työtä sisäl
tönsä arvokkaana pitämiseksi ja sen kautta 
kiinnittänyt ison lukijakunnan huomion puo
leensa.

Tuhannet Amerikan työläiset pitävät Tie Va
pauteen kuukausijulkaisuna säilyttämisen tar
peellisena. Se kävi ilmi siltä, kun joltakin ta 
holta tehtiin tämän julkaisun lakkauttamisesi
tys, niin lukijakunta hyIkäsi sen. Tämän te
konsa kautta antoivat työlälslukijat ymmärtää 
pitävänsä Tie Vapauteen ilmestymisen lakkaut

tamista yhtä suurena menetyksenä kuin jos 
herraskartanon vierailuhuoneesta poistettaisiin 
valo ja palvelijat.

Mainittu esitys on kuitenkin saanut aikaan 
sen, että viime kuukausien aikana ei Julkaisus
samme ole ollut kuin muutamia avustajaln kir
joituksia. Vain jotkut avustajat näyttivät ol
leen sitä mieltä, ettei suomenkielisen I. W. W:n 
virallisen äänenkannattajan lakkauttaminen 
saa vielä ainakaan tulla kysymykseenkään, sillä 
teollisuuksittain järjestymiselle on nyt parempi 
maaperä kuin mitä sille on koskaan ennen ol
lut. Teollisuusunionismin tarve ei ole lisään
tynyt ainoastaan tällä mantereella, vaan kautta 
maailman. Sen tarve on tullut nyt paljon il
meisemmäksi kuin mitä osasimme kuvitella
kaan joitakin vuosia sitten ja Jokainen päivä 
tekee sen tarpeen entistä selvemmäksi kaikkien 
maiden palkkatyöläisille.


