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TyoJiijs<'l, kaikkiel~ maidm alltmattilijttQj~n 
jasenel ! 

Ktlhiltymil.llöllllmffiankin työläisen. kChitlymiUö-
lllimmänkiu lYöviien jätjestfill läYiyy nyt myönlää. että 
pUj·vutillim.\ll IIIllilroa on ltujoarni"liIa.ssa. Vanhal yh_ 
triskunnalli.~el ~ll h ! e6L on T'ikottu, florvariUisen jiir-
J(!lIlyksen jär'källtiimättömyys (,111 o);oLlauluuul harha._ 
lw·vak:;i. l>.orvarislo ei I..-ykeno pystytte.mun sodan 111-
viltJmiä. taloutta. Veriscss:i kan!lalai!lSodassa syuty} 
uusi, vapaa lyöll ja tode!li~ell veljeyden mallma. 

K<lko ih,niskunta ouuyt najarmlunut kahteen osaan: 
lo~ell.a. puolen on mainiosti jlir"jCl;tctly, nykyaikaisen 
\Hlliu!\ kaikki loknil1i~ct keinot ufnaavu, korkean Illok_ 
klltiel(lisuudt'1I läpitunkema - porvaristo, ja toisella 
!Juolon ltt:"!s porvarisloa .... äbemmiill Iletoinen, luokka_ 
\' Ihollislaan huonommin järjeslynyt, multa - mikii 
on lärkeinlii - epil Hdytläväsli kansa invilisoosi mit_ 
takaavas~a yhlRclljuolattu proletariaalli. 

Vilmeisel muutamaL vuodet ovat mitä kirkklllnl_ 
Illin tod.is!aneeL porvadslon korkean luokkaliel.oisuu_ 
dfll: buolinlalla ko.nsallistell ilTljleriallsmien kii.rji~ty_ 
lleeslä ki!voiUclusLa, huolimaUa omasta taloudelli. 
~('"' t.:l. ki l paillL~Laan. huolimatta ooes f!odastak8!1.u -
k:ukkien maiden valLaapilli.viH luokat VeniljiD. loka_ 
kUHII vallankumoukson ensimJiif<if<lä p~;vi91ii. alkaeo. 
muodostivat. yhleniiiflOlI kansa invälisen Lyöli isnstai_ 
i-f'l. vasLa vall:mkllllloukf+el!ii!t'1I riuuun:m. Porvl\ri~_ 



10', l.uj)j}iOIl yh<k$SIi. rriaas~a. ult.'l<l vallassaoleva lu .... ,k_ 
ka loisessa maassa - ja 1.lhdottomasti oikein oll.:..val_ 
kin - omakIlI häviökö5een, 'I'ä.rnän kaikkien mailien 
r:jgLäjien luokkasolidaaJisuudeu ovat Neuvool.o-V1.l_ 
näJII. ja Neuvoato.Unkari omassa selkänahassaan f;a.;\_ 

neet kokea. Ei ole ollut. sitä kOlKkaa maapallolla 311m 
Japaniala Kanadaan, Braliiliasla NOrjaan, suurvalta /" 
It kien tähän - misSä ei porvaristo ja sen kustanlll_ 
Ula sAnomalehdistö olisi viskellyt ukkosia ja salamaa 
Venäjän vallllllkumouksen ~raakalaisuulta~ vasLaaJl F 

proletariaatin _hlrvltliiviä vaatimuksia_ ja sen .. r ikol-
IlGla_ yksityisomaisuuden pyhiin JlCrustuksiin kajoa-
mista vasLaall. Sitä cnempikin vielä.: ellen vielä ke8_ 
kenään taistelleet maat nopeasti löytäVät yhteison 
kielen, s iinä missi!. .kysymy~ .koskee vain prolelar1aa_ 
1.1n vallankumousta. TAmlUl 011 todistanut Spaassa pi-
detty konferenSSi, missä Englannin ministeri Lloyd 
George ja Saksan porvarillisen tasavallan edustaja 
Slmons yhUi.lalsCSLi kävivät käsiksi kysymykscclI 
. bOlshevikkjvaarall. hä.vitlämisestä, Kan~iIlVAIIUt'lI 

vorvarisw muodo.~tuu yhtenäiseksi liitoksi, kun vaill 
:l81a koskee pyhää riisklvoiUoa. Sekä. Englannin että 
lIall$kan pOI'yari~to mieJelJun avust.av'a~ Saksan POI'_ 
variAloa työläisten . vallanku mousllikkoon tukahulla _ 
miSel!&a, Ramoin kuin Saksan porvariL ja sotilaslah_ 
t.urit ovat valmiita upottamaan veriin S08ialisU~(>11 

ltiUeen Jlall8kassa ja Englannissa, 
l'Amä korkealle kehittynyt tietoisuus,kirjistyuyl 

luokkatunne etujensa yhteisyydestä Ja mainio JArje~· 
tymi~ ovat perusolemukscna porvariston taislc !u_ 
voimaMa proletarlaattia vastaan. Mutt.'l tällä yhdcllii. 
seikalla ei s uinkaan voida sellllää. porvariston volHo_ 
ja kaikella kansainv!i.lisell li rintamalla, Veni,jl/i, tu_ 
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.i..uunoUamatta. Kau,minviiliucll porvarislo .on voima-
kaj ei alnoa.'1lmm jiirjcstyneisyylensä ja mainiollll toi_ 
mivan koneistonsa kautta, vaan pMaslalliseati. lyö. 
'-iien puutwelllS-C1l tietoisuuden ja kehlUymäUömyy-
dOlt takia ja sen vuoksi, että porvaristo taistcltu'~'t 
vallankumQusta tltutaal~ nojautuu erijisiin tvövdeJl, 
jarjcstQihin. 'fim! on hirveätä, mutta SO on - II ta-
tOl'iallinen toluus, josla on mahdotonta kiistellä. Riil.. 
Ui jos katselemme muutamia Euroopan ja Amerilkan 
pu,maila, tuUll.k.semme valmutctuiksi slilä, että. porva. 
ri!~ton voima ja son voitot lepääVit!. näiden maide_ 
a lllma tli I i itoi'9:l. 

Itse asiassa, sodan pitkien vuosien kuluesaa met_ 
!;:(lin kaikkien maiden ammattiliitot .ovat olleet luke-
tna.o;sa: ja lujiltamasim hallituslensa aot.apoIiUilLkaa. 
Kuka esitti ja kannatti luokkavälirauhan aateLLa! 
])uolucet.tomat ammattiliitot.. Kuka on sodan aikanI!. 
".aarnannut. lyöliiisille jlldäWiylymistU kalkisla vallan _ 
kumouksellj<jl.<lta llslintymisistä, vieläpä taloudellisista 
lakoislakin? Vapaat. 5(lgialidemokraaWset ammalti-
liitot. Kuka on ollut saattamassa voimaan työpäivän 
pitenoyksen, naisty'6n ja lastenlyön k:iyltlimi!Jell, saa _ 
.... ulettujen oikeuksien peruutuksen? Kuka on kiirJis_ 
tänyL kansallisot. kiihkoiilännwalliset hmleet, jotk;~ 

o\"at vallanneet viiostön laajat joukot? Kuka on käy-
nrt julmaa, ~1iii!imiltönl.ä taistelua !liiti!. vasLaan, jol-
b pysyen uskollisina kansainvälisen solidaarisuuden 
kutsulIluksilIe, ovat harjoillaneet agit.atsionia impe_ 
dalistista sohw vastaan? _Sosialistiset» ja »syndika_ 
1i4isot~ ammattiliitot. Ja siitä, että sota pitkistyi lop_ 
pl!rnaLtornaslJ, siitä, etti!. Euroopan kentillä on 9Ortll-
nut kymmenii~ miljoonia ihmisiä, ihmisyys on $M_ 

l ,lUU äärimmäisen nuntymyiffien 1 i1uan, ~iit.ii., el.l.ii 



• 
lml'vnri~lo ll on onni$lunuL tiitlläll S<ldau kuluessa ali,;... 
laa allensa ~:Jloja miljofJoia ihmisiä ja saalistaa. en_ 
nenkuulumaUOlr, ta ',jilloja kon~ojen keskenäisest.ä. 
iliivityk:3cslä, !liitä ta .... ,H!orna n suuri osu lankeaa ni i,.-
hin ammaWliIUojl'1\ J"h'owichiin, jotka ova~ unhoit_ 
tanoot kansain\'>11!-~1I lU:lkka;;olida::lrisnuden alkcellL 
"immatk in pldriaaUCt·t Ja ovat varuslalloot työväen 
j{lJ'jClIloJcn '~ei!Halla l'iiSliljien vorison tapl:relun. 

Multa kun sota 1)~äLlyi, nlJII ne sarnasel ammaltl. 
liittojen johlomiehet. jOlka lupailivnt työläisille ih-
meitä, kun niidon halliluksrJt voiLLavat, 110 samat cdu::;-
Lajat, jolka puhuivat, että pyhä yht-eY:3 ja luokka. 
yhteistoiminta _ on \'äliaikalnen ilmiö, jonka on ai_ 

. heuttanut kansallillllll vaara, että sodan loputtua 
luokkatais{elu taas syntyy uudeslaan, - nåmil 8amal 
jOhtomiehet sodan plil.tytlyA. eivät ainoastaan olle."l 
kutsumacta työ!Uilliä tai~teluull, vaan sovittelutoImin-
nastaan porvariston kanssa kansal!isOIlBa rniltl;l.kall_ 
vassa, oval. slit'lyueet luokkakumppanuulcen kansain_ 
välisessä miltakaavassa, 

1'uskin oli PJ~ttYllyt sota, kUIl kansallisen ammat-
tililkkeen johtomiehet. horl'at LCg:!enit, Oudegees_ 
lit, JOllhauxll, ,\pple1onit, GO'lnperSIf, y.m. _ l'yhlyL 
,'At IIH,Iodoslaulilan klllLiainvtllisill yhlymHi, joiden tu_ 
li lujittaa knn~aillviili~es~ä llIittakaavassa sH.ii, mitä 
aikaisemmin oli kuytilnnÖS!la loleuloUu 61'i maissa 
proletariaatin välirauh:lIl aikaua porvariston kanssa. 
'l'yöväenluokan kokpneet kaval(.ajat muodostivat täSSä 
tarkoituksessa kaksi laitosta; loisen nimi on Kansain 
Liiton 1'yöloimisLo. loinen AmmattllliUoJen Kansaill~ 
välinen Liitto. 

:'ansainUigan Työloimisloll, jonka muodostaa 
ammat.tililtloj en kuusi {'dust.'\jna, järjOSl.yneltfen 'llik_ 
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kocnhnrjoiLlajien kuusi edustajaa ja puoluccltoma,in 
hallitusten kak3itoista edustajaa, tarkoitukSena on ol_ 
la efi maidc.n vanrulkuIUOuk~(lllisen liikk.een Umarei-
kiinii. 'J'lUnän 'l'yötoimls({Hl avulla, jonka etunenRs!lä 
!\I\ sellainen erikolstaitm'j työväen kavalLamisessa, 
~ujn on Alberl 'l 'hoUl;.\S, halh<.dnvlitincn pol'val'ista ai_ 
:"'00 pienll1ä hyvityksillil osLaa itsonsä vapaaksi laajo_ 
len työväen joukkojen yhteiskunnallisista vaatimuk_ 
fl,.l8 la. '!'1i.3sä, "puolueettomain.~ porval'ihalliluslen 
edustajain läsnaollclsa, lyöll ja p!l.li.oman eduslaJaill 
ldytyy sopia ja wytaa yhteinen kieli. On ilseslun 
~mmi.irreltii.Vää, eUä IIIJUvQU..:lujen ja sopimusten poh-
jana ou lIksityisomaisuuden koskemattomuus, pää-
oman lIerruuden jiirkähtämä(tömyys, Järjestynoiden 
llikkeunharjotlujien edustajat puhuvat sitäkin mie_ 
luu mmin yhteiskunnallisista reformeista, koska kaik_ 
ki nämä keskustelut eivät sido heitä mihinkään. Ne 
~Ilovat vain Il.k, työväen ~eduslaJia~ saarnaa maan 
loaissaan yhleiskuunallise/l kysymyksen raubaJ lislu 
1'f,1kaisQmista ja kylviimäiin harhaluuloja, ikäänkuin 
I'()SVO ~l{an80jeu Liilto~ ja s(ln elimet voisivat. auttaa 
työväenluokkaa pää:;emQän pois siitä umpikujasta, mL 
hIll sen monivuof.ineu imperialist.inen sola oli ajanut. 
MuUa siinä onkin kaikki, mikä on välttämätöntä kuu_ 
'<ainvUiselle porvaristolJe. 

Samaan aikaan kuin Bernissä. perusleltiin Kan_ 
~a inliiton Työtoimislo, Am~lerdamissa laskettiin pe-
rustukset AmmaUiliit10jen Kansalnvil!iselJe Liitolle, 
jonka Johdossa ovat samat lukeijo.t, jotka ovat im_ 
l~ria1istiS(ln Kansain Liitoll juoklupoikina, Minkä_ 
lainen on Amsterdamin Kansainviliaen Liiton ohjel_ 
ma? Minkiilalncn on tämän liiton katsantokanta ole_ 
viin oloitlin? Miten aikoo se ratkaista työväenluokan 



• 
"o!cssäoleval kysymyk3cl.? Miten se suhLautuu Io.oko 
kärjislyneeseeu kansalaissotaan? MIUi. se arveloo ;yh-
teiskunnallisesta vallankumouksesta? Mitä. &6 on teho 
;IYI. auttaa.kseen eri maiden taistelua käYviä. prolc-
taat'eja? Amsterdamin ammattiliittojen yhtymi on 
vaikeassa asemassa Y~lstatossaan ilao näihin kysymykl 
"iin. MuUa kaikesta sen toiminnastll, niin hyvin kU~1 
sen kokoonpaUOSlakin käy Belvil!<l, etlä- se on ko~. 
naislludessaan Kansain Liit(H\' Työtoimi~kJn kannal-
la, 5.0., iho porvarillisen Knnsain Liilon ,kannalla. Se 
näkyy .ensiksi siilä., että Amsterdamin Ammattiliiue-
jen Kansainvälisen Ylitymin vastuunalaiset jOhJO-
miehet ovat samalla Kansain Liiton t.yöntoimist~)ft 

edustajina ja toiseksi siilä, etf.ä Amslerdall).jn Kan. 
sainvälisen Konfel'!}usin vappnjulistus päättn tuQ.. 
nuslauseella: :tWashingtonin KonfereIlS8in lliätösten 
t()teutt3min~n.» 

a'ällä tavalla sOSiajislipalrioOttien ja IUi)pioai-
nesten herruus suurimpien maiden ammattiliitoissa 
on jOhtanut. kahden keltaisen jarjeslön muodostumi. 
s~!en, Jotka oleellisesti ovat. porvariston parhaimpia 
tukipylväitä sen faistelusim vallankumouksellista 
JlI'oletatiaaLtia vastaan .. Ei saata ollakaan {,oisiu, kOi!. 
1~ i1 Toinen In t.ernal.sionaale, muodoswUuna. kunkin 
maan työväenluokan kavalt,ajista, ei voi olla. milääu 
muuta kttin kaikkien maiden kavaHajain. liitto. Tiiliä 
tavalla työväen elujen kavalw.minen on nyt lujit.tu. 
1m! 1(ansainväfisessä mitt.akaaV3iJSa. Työvä.en luokalla 
(1Ll omissa riveissiiän porvari~ton Firjestetty kavallus. 
tt,)illlinta. Amsterdamiu yhLyrnli. on työläisten' leirissä. 
(llcva porvarlstoQ. asioirnist.oimi$,to. Ja tYöVäenluokan 
tulut) sen vuoksi tietää, ettii luokkataistelu t.>i Ole ny·· 
;:yiiän a.inoasta.an aiU. eWi; laiswl!aa~1 hallitsavid- lnok. 
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, 
ki_ VastaUll, vaan OHllen kaikkea ja pil.ä~5ia.liije,,1i 

j.;':t. lkeroittuuutta ja SäUimä,tönUi taistelua ,pMmliall 
j,m1nantwja. vastaan työläisten omassa keskuulh!.isa. 

l.'ai-$lelu imporialislisen sodan perintöä ja ilona . 
' ton järjestettYä edustusloimintaa vastaan tyoViieJl 

J"rjestöisSä helpoittaa S<l, e1lä työväcnjoukko on laa~ 
jalil. lulvru;ta mennyt nyt ammattiltiltoihin. SieLll, 
luiSl!& liittojen jäsenet laskettiin sadoissa ja. tuhaniOis_ 
,s fl., ne nykyään lasketitan kymmenisSä jopa sado1S~a_ 
kin tuhansissa. AmmaUiliitoL9sa työläinen ebii vas_ 
lausls kaikkiin niihin kiro1tuihin kygymyksiln, jot.k:1ol 
imperiaHstiuell sota on sille asettanut. Vanhat rhW1-
doL ovat rikotuL, vanhat suhteet on säretty. Kehut,._ 
mittömimmätkin työläiset., jotka. ovat' sidottuja pOl'_ 
qrilliseen kulttuuriin ja ovat imeneet itseensä koko_ 
naisen ajanjakaon pikkupoI'Varillisla ja pOl·varillisia 
onnakkoluuloja, vieläpä. nämätkin työläisot oloiuhtei~ 
den pakottamina t~llcvat liittoon, etsien parempa<io 
ellmäi1 ja lujempaa tukea häilyväSSä taloudelillessa 
a~emaS5aaJl, Työlä.iset IliltyVäl limoon ratkaistakseen 
joukkona kULlkin pl'{Jlemarin etlessa olevat ,kysrmyk:_ 
~ "t., koska yksityinen työHiiucn on llykyään vielä voi_ 
rna ttOloam'pi kuin iJii.n oli SQdan syttymisen hetkellä, 

'I'yiiväenjoukoL täyltävät ammattiliitot, Liitoi ssa 
Oll nykyään 'Yli BO miljoonaa jäSelJtä. 'fämii on SUUlI_ 
naion arnlCija, jonka toiminnan suunnasL.a l'iippuu 
iluniskunnfltl kohtalo. Tällainen armeija, jes se olisi 
q,llankumouk:;cllisen luokkata istelun heugon läpitufl_ 
Iwma, voisi käälltää ylösalasin koko mailmafl. Mutta 
kuiwnkln, lii.'mä. suunnaton armeija, jos9a on kymme_ 
!l iu. miljoonia opiUlem(i.tlä vallankumouksellisen mieli_ 
aJan elähyWuhiä prol~taareja, on yhä vielä. poI'Vari~ . 
lon pUOlelle siiJ·t.ynellten v~nh ai n johlajain a:dlooUi. 

• 
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sen valkuluk!lcn ja jiirjestelyn jOhdon alaisena. I:U.lo.'1 
on lloyd.Goorgen koko porvarillisen kansanyllytLäj ii -
politiikan pohjana? Kuka kuutfll& harteill aan koko 
Englannin silrtomaasysleemin '! Vanhat Englanolll 
ammatLijärje6töt. Kuka koko 8a.ksan vallankumou k· 
sen kestiiellsä on asettanut palaljooneja yhtei5kunal. 
Hela vallankumous!..,. vut..1an? Kuka Saksassa mit.( 
kärjistyneimplen liianteiden aikalla (Kappin tunlu-
mukse!linsll kaapIlaus) eSiintyi porvarialon ja pt'ole-
lariaatin luonnollvaslaisen liiLon polastajana? RulI <I 
Saksassa ajaa yhteiskunnallisen ruuhan ja yhLciskuH. 
!IalJisen kysymyksen asteettaisen kehityksen aatetta"! 

" Saksan n.k. vapaat ammaUiliitol, jotka kulkevat Lo-
gir.nien vanavt'dossä. Kuka I\anskassa jun'utLaa ny_ 
kyään vall;lukumouslaislelun kulkua? Kuka repii 
\'allanklllllou,,;lrikeUä Iässä maas~a'l Kuuluisa Y.leinflll 
l'yön LU ita, jä rjestö, joka pitkien .... uosien aikana Oli 

$<mman ll ut yl lwiskunuall ista .... allankllffiousla. Multa 
kun yhWiskunn:.tllin(ltl vallankumous asetettiin pOl~ 

\'änkysymyksi'ktli, tämän LiiLou johlomiehet siirLytviH 
heti kaikkin(' komppeineasa porvariswn leiriin. 8;1. 
maa mtl IJUomaamme Amorikasaa, Itävallassa, 8el. 
gia.ssa, Unk:u'lssa y.m . maissa, Saadun seuraava /iir·. 
voit ilmiö; vallankumouksollistunoet työväen jouko l 
liitlyvtil laajana tu lvana liiUolhin, multa nämä jatka-
\at vanhaa .. luokkain yhteistoiminnan" ja .. yht.eib. 
kunnalJie.en rauhlln~ politiikkaa, osottautuen alit-ek ... i 
"ol'varislon käsissä, 

Mikä on sY)'nä ammalUliitlOJcn takapajtlilltlU~ 
teen? Miks i ammattiliitot useimmissa maissa ,alku _ 
vasU 8uoritt~\vat yhteiskunnallisen vallnnkumoukecn 
oslemuurin os::t{l? Si-ksi, allu. liil.ot, huolimaUa taval-
loma!lla uusien jiisenien lisälul .... nsL.'l., hllolima~ l-a !tI i. 
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lii, ellä. ne ovat l:iuurenLuneeL moninkerl.aisiksi, ovat 
~ällytt!i.n06t vanhan koneislonsa, vanhat j1i.rjestömuo~ 
lonsa, vanllOjcn IXlrvarisltmelden Johtajien vanhal 
t.oltumuksflt. Työläiset lliltyVAl liiLloihin, csiUääkscrul 
ioukkofta kysymyk~et1 lyön vapauttamisesta pääoman 
ik(>esLll, muUa lull'Hlan liiUoihin. työläiset kohtaava.t 
~ie!m virkavaltaisuuft<l\ ihmisiä, jotka o\ at sodan ai_ 
kana häväisseet ilsensii, puolueelljohtajia, jotka oval 
myyneet lukuUain ja vähitLäin maansa työläisiä, Ja 
Sllmnan aikaan kUII ytdeiskunnalliuen viha kasvaa 
työväen joukoissa, kun ilmenee luokkalarmoa, kun 
Lyöväenjoukko nousee yhä kasvavan kurjuuden ja 
kapitalistisen raalr\ludt'll ajamana kapinaan, _ läni, 
"'(Imana aikana liilot, ollen velvolliset kuvaslama:m 
joukkOjen va!laukumouk selli~t.1. tarmoa ja mUl1l1a~ 

maan se eläväksi, näm;~ liil()t toimivat vanhoi1lisina, 
pidätellen työviien \oim1,lfl. TyiiV(icn jOll.lwt ovat vul-
lankttmouk.1CII punlnfa. lJ(what an/llw.{ith~cl järic.f _ 
Wl ,tilii vastaan. 

Mitä. lulee Jokaispn \al!an"umouk~elllsen työlli.i_ 
~en tehdä hllomat6~~ ml] ammatilli~l'~sa. IIikkce~s' 

lllllaisla pet.osln hnrjoitettavfln? Mitä luloo vallall . 
kumouksellisen lyö!äihcn t.ehdä, k\ln hiintä joht:1jir'lI 
taholta sySlilöiill tietoiseen sabotaasiin1 EI'OLako pot~ 
liitosl.a. heitlää ·Tliimii. joukkojärjestijl. ja muodostaa 
omat pikkulilttouila? JnU!i!l.kÖ miljoouat työläiset, joi-
t~'\ innostaa !uokkll.viha, jätlääkö hcidlLl yanhojen jOh. 
Lajien lIihanleetli4('l'n,. johloon, lemmaten Iiil.o~t.a 

pois vallan~umouk~{'lli~irnmat ja aktlivisimmat :li_ 
nekMt? Se olisi taklillisesti itsemurhan l.eko. Se olisi 
- barakiri. Kom munistisen Tntet'natsionaalen II 
KongreSSi mainIosti tietää keltaisten johtajien h in. 
nan ja ni idllll kavallu~toimlnoan, SIUikin enemmän Si> 
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j rrkisti ju P~!i.ttii.V~"'l.i astuH ua.duslam.cum 61'10a. lyö· 
väen joukkoji\rJt>,slölstä. Kommunistien tulee .olla 
siellä, mlssi~ ovat työväen joukotkin. J{lkaisen työ[äl. 
sen tulee Iletää ja muistaa, cttii. Länsi.Euroopass&. ja 
,Amerikassa yhl.clskunnallinen vallankumous e i ole 
mahdollinen Ilman ammatliliitl.ojcn miljoona.armei-
jaa. ja sen vuoksi tulee heiUäl'L työväenluokan rivels. 
tä, sen työviLen järjestöistä pois no ainekset, jotka 
lyön ja pääOman väliWi. käytiivin suurimman kamp_ 
pailun hetkellä näyttelevä.t rlkh."urlosaa luokkaansa 
näh(km. Ei paJsiivista poistumista liitoista, vaalt ak-
tiivinen laistelu niiden keskuudessa ja kavaUaj icrt -
keltaisten johtajien - I.arkoitfamincn niiltä. Kas sli-
ni tunnuslause, joka lulee panna käytäntöön kai_ 
keUa vallankumouksellisella plätlävälsyydel1& ja 
kaikella viUtämältömällä tarmblla. Tälä taistelua 3m. 
rtln ttiliikkoon kerman kavalluslolminLaa vastaan tu-
lua käydä tehdQ.skomiteoiden kautta. Vallata tehdas. 
komiwat, alistnn ne kommunististen ja vallankumouk. 
sellislen jlUolueiden vaikutusvallan alaisiksi, tehdä 
niistä. no Vi!.likappaleet, joitt.cn avulla ammaLtikunnaL 
lisuuden pohjalle rakennetut liitot muutetaan tuotan· 
uollisiksi Jarjestölksi ja voimakkaaksi muurin särkJ. 
jäksi. joka lyö hajalle kapitalIsmin t.alousjärjesLyk. 
'len - siinä p!i.iVål\ tehtävä. Tämä tehtävä täytyy kun. 
kin maan kommunistisen puolueen voida toteuttaa 
ja scn täytyy se toteuttaa, pUOlueen, jonka lulee ve. 
lää periiSSäiih kaikki no, joLka tekevät itselleen sel. 
vksi iien suuren yhleislmnnalllsen romahduhen, joka 
meidän silmiemme edesSä tapahtuu. 

Sama !ehtivi. on sitäkin helpomp i toteutt.u, kQ6. 
k!\ työläisten uudet kerrokset, Jotka läyttii.vlt vanhat. 
liitot. elv{i! ~!edii. ammal.illislen johlajien kavalhlil. 



perinnälstapoja. Viillw vU06i on rika.:! t.osiasioista , 
jolka todistavat tavatonta murrosta tä&!ä suhteelIsa. 
Englannissa, Saksassa, vieläpä Amerikassakin, on huo-
mattavissa. kaksi perin tärkeätä ilmiötä: toisella puo_ 
lun, liilto toisensa jälkeen, luopuen porvariskllle it_ 
sensli. myyneiden vanhojen johtajien vaikutusval!alltu , 
on kulkemassa vaikkakin hitaasti vasemmalle, loi_ 

. solla puolen taas - tapahtuu Lwattomun suuria työ_ 
lakkoja, vastoin ljittobyrokraUan pMtöks iä, syrjäytlii._ 
mAIJu. ne ja niitä vastaan. Nlml!.l tosiasiat parhaiten 
todisLwat, että liitto_byrokratia, kaikkein taantumuk-
selIIsinkin. voidaan panna rautaisIIn plhLelhin. -
Mytyy vain o,tata vallata puolcUeen t!/oväen jou/u) t. 

Ammatillisen liikkeen kavall.ajlen karkoittami-
nen ja ammattiliittojen tekeminen voimakkaaksi yh_ 
leJ.6kunnallisen vallankumouksen aseeksi kansainvii_ 
Ji.':w6s1 mittakaavassa - slinii yks i tio kysymykst'1! 
ratkaisemiseksi. Mutta. sosialistine(l vallankumous on 
kansainvälinen; riita lyön ja plläOmau välillä, joka 
kussakin maassa on alkanut erikseen, tulee ratkais_ 
tuksi vain silloin, kun meidän kansainväliset järje.<;-
tamma täyttyVät välttämättomällä, vallankumouslar_ 
molla ja kommunistisella tietoisuudella kansaiuväli_ 
sen p!i.iloman kukistamiseksi. Senvuoksi yhdenaikui-
!esti ammattiliikteen valtauksen kansaa, kaikkiei] 
maiden liittojen jilSenlell edessil on ~htäVä: muodostaa 
ammattiliittOjen kansaillv iilillen ke,tku,t. joka yhdessii 
Kommunistisen Internatsionaalen kanssa muod08tahli 
yhden kokonaisen teräksisen rinl.nman. Tamä tchtävii. 
tulee tol.eutetuksi silloin, kun lIItot tulevat temma-
tubi pois 'fyöUlimistosLa, jonka eri maiden ammal_ 
tillikkeen kavalt.ajat. ovat muodostaneet Ransain Lii _ 
t')n yhteyteen. jn lemmatuksi pois Amsterdamin t el _ 

TYOVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO 
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t,listen ammaLtil iittojen Kansainvälisestä Liitosta., jo-
ka houkisesli ja aineollisesti on kytkett.y kaplLalist.i. 
ieen. maihnaan. Rommunlstin.en lntet'natsionaale kul. 
~uu kaikkia työläisiä, jotka O\:aL yhteiskurmaHisen 
vallunkumouk!\en ja proletariaatin diktatuurin kan-
1l:1Ha, käymään' ratkaisevaa taisielua niiden liittojen 
yhtymisen puolesta siihen ammattili ittojen Kansain-
väliseen Neuvostoon, jottka ovat 15 p:1lå heinäkuuta 
'\lo.~kova.s sa muodostaneet Veniijän, Englannin, Ita. 
[bo, l<:spnnj'ln, EteJii..SlaviaI1/ Bulgarian, Ranskan ja 
Gru sian lil!()t ja ta isteluun. kaikkien maiden Ammat· 
tiliiUoj"n poistumisen puolesla lii tosia, jota ,ku,t.sutaan 
'ryönl(1 imisIOksf Kansain Lii ton yhteydessä ja tähän 
,uojaan liit.tync~fä keltaisten am mattiliittojen. Ams_ 
lerda min Liil{l~ta_ 

Ammnttiliittojen Knnsainväli~en Nouvoston ohjel. 
ma, - on Kommunistisen Inl et'unlsionanlen ohj<llma, se 
on - p(1('\-aris1<l1l vallankumouksellinen kukistami. 
Mn, prolet.ariantia diktatuurin perustaminen. NllU~ 

\'ostojcn Koko Maailmaa kijsiUiivä Tasavalta ja kiin. 
teä Cl'oltamaton liitto kommu nististen puolueiden ja 
"mola !! iliitlojBIl kanssa_ 'l'iista käy selväksi, aUa am. 
mattiliittojen Ams(eroamin keskus, jQka on v31'arikon 
tehnCBn II InternatsionaalBlI pOliJll isten raajarikkojetl 
turva koti ja KatlSainviilisen Iliilioman viimeisellä puo-
lustuksena - tämä kp,ltainen Inlernal.sionaale Liytyy 
tulIn hävllelyks i. Kaikkien vaJlankumouksoHistell 
lUOkkaliiltojen lulee AmmntllJiitlojen Kan~ainviUisell 
NeuvoslQn kautla tulla HI:nen fnternatsionaalen erot-
tarn.allomak.;;i osaksi. 

AmmaltHiiUoj E'n Jäs-cneC kommunistit, vallan_ 
'kumousmiehell ' 

Kommu nistisen fnlerllalgioH8alen koko m!l.ihnaa 



15 

"io~I,[l.ävä kone:re~ili kubuu leiUi. akWdsOOll taiite-
luuu liittojen puolesta. 'l'ai81clkaa Il..scllenllC tehdu_ 
komiteoita. muokatkaa ahtaat ammattiktHlta ja ammaL 
trryhmiillilot luol.:lIlnollisiksi liit{Jlksi. Ollakaa omiin 
kii$iinnc nämä mahtavat järjestöt, Q.lkiiä. heretkö rat-
kaisevimmastakaan taisl.elusla niltii. vastaan, jotka 
1l1uultavat lyövlienjirJe.stöt porvariston politiikan 
asciksi. Teitä usein pelotctaan hajaantumisella ja Ui-
tOBLa erotlamise1tfl. Multa ainoastaan tahdottomat ja 
loimctLomat Ihmiset voivat s§.ikAhliiii erottamista ta! 
hajaantumista. Kommunistinen rntornatsionaalo ei 
lahdo ammalt!liikkeell hajaannusta, 01 pyri sii hen, 
IHtltla ei mYÖSkään pelkää siili.. Sa moin lli.ytyy sanoa 
jokaisen vallankumouk .. ellisen työläisen, jokaisen re. 
1,,'lIiiclIti ajaU.elevall sosialistin. Ammattiliitto. kutell 
kaikki työ\'äen jiirjcstöl, ei ole Hae [lihlmi\Al'ä. vaan kai. 
II" piiimäli.rii.n saavuttamiseksi. Sen vuoksi e i ha. 
Jaanuus eikä yhwnfiisyys ole ehdottomana tekijänä. 
l1;j t.arvita ammatutiiftojen hajottamista, vaan täy-
tyy karkoiUM ammattitiitoisla ne johtajien kavatta. 
j:1r.vhmiit, JOlka lt.>keviil 1!'ÖVäen järje<itöt imperialis. 
II1;n l elkklkaluk~l_ TaItaioen tehtävä 00 kaikkie. m!l,i. 
den lrommuniJ'\tien f'<fl'Ss[i, kaikkien Ueloislen, vallan. 
kumouksellisten ja vilpittömästi ajattelevien pl'Ote. 
taarlell edessä_ 

Pois amma ltililtoisla keltaiset kavalLajat l 
EUköön vallankumouksel lis·proletaariset amUlli t_ 

Uliitot, jotka. tais televat köyhälistön di ktatuuria '110. 
Jesta ! 

Eläköön rikkomaton liitto k.alkkieu ruaidoa k 'UIII. 
1l ll..lld8llpuo!ucidcn ja ammattiliittojen viiiII .. ! 

Rliköön Kommunistinen rllternaL~io l1:l a l e! 



, , 

• 

, 


	1815961_01
	1815961_02
	1815961_03
	1815961_04
	1815961_05
	1815961_06
	1815961_07
	1815961_08
	1815961_09
	1815961_10
	1815961_11
	1815961_12
	1815961_13
	1815961_14
	1815961_15
	1815961_16

