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MITÄ I. W. W. LIITTO VAATII JÄSENILTÄÄN
A A IL M A N  teollisuustyöläisten jär

jestö tunnetaan nimellä I. W. W. liit
to. Se on syntynyt todelliseksi palk
katyöläisten järjestöksi ja se järjes

tää työläisiä teollisuuksittain yhteen suureen 
unioon ja tämän kautta pyrkii päämäärään
sä, t e o l l i s e e n  y h t e i s k u n t a a n .

I. W. W. liiton perustamisesta saakka on 
sen jäsenistö käsittänyt sen tosiasian, että 
mikään järjestö ei voi kapitalisti!uokkaa vas
taan taistellessaan olla mistään merkitykses
tä, ellei sen jäsenistö ole kasvatettu tietoisek
si siitä suuresta tehtävästä, mikä heillä on e- 
dessään. Koko olemassaolonsa ajan on I. W. 
W. liitto tehnyt voimakasta kasvatustyötä 
työläisten keskuudessa. Sen jäsenistö on aina 
ja kaikkialla pyrkinyt osottamaan palkka
työläisille, että luokkain vastakohdat ilmene
vät työmaalla. Se kasvattaa työläisiä puh
taasti tältä luokkanäkökannalta, sillä se kä
sittää että työskennelköön työläinen missä 
teollisuudessa tahansa, on hän aina vallitse
van riistojärjestelmän alaisena ja  siksipä 
palkkatyöläisten edut ovat samanlaiset kaik
kialla. Tällaista väsymätöntä kasvatustyötä 
mitä I. W. W :n taholta on tehty, on se saa
nut työläiset yhä enempi kiinnittämään sii
hen huomiotaan. Kaikkialla, missä ikänä 
työläisiä on, siellä myös puhutaan I. W. W. 
liitosta. Maailman työläiset ovat yhä enempi 
alkaneet käsittämään, että se järjestömuoto 
minkä I. W. W. liitto omaa, on heille kaik
kein parhain ja siksipä.kaikkialla kysytään- 
kin I. W. W. liiton kirjallisuutta. Mikään 
ase ei ole niin käytännöllinen työläiselle luok- 
kataitelussa, kuin on työläisen itsetietoisuus 
olemassa olostaan, asemastaan yhteiskun
nassa.

E d e s s ä m m e  o n  s u u r i  t e h t ä v ä .

Me selvästi näemme, että vanhat ammatti
järjestöt hajoavat vanhoillisuutensa takia. 
Tuotantokoneiston kehitysprosessi on kulke
nut niin pitkälle, että ammattityöläinen ei 
voi suojella itseään ammattijärjestönsä kaut
ta. Koneteolliuus ei vaadi pitkäaikaista har
joittelua kysyvää erikoista ammattitaitoa. 
Jokainen työläinen voi tehdä työtä koneella

omaamatta minkäänlaista huomattavaa am
mattia, ja siksipä koneteollisuus, onkin tuo
minnut ammattijärjestöt häviämään. Van
hain järjestöjen jäsenet alkavat etsiä yhä lu
kuisampina joukkoina uutta aikaansa vas
taavaa järjestöä. Meille i. w. w:läisille aukee 
suuri mahdollisuus järjestää työläisiä järjes
töömme. Kaikki ne vaikeudet mitkä ovat ol
leet esteenä järjestämistyöllemme ammatti- 
unioitten taholta, alkavat murtua itsestään. 
Tähän saakka on I. W, W. liitto kyennyt 
suorittamaan järjestämistyötä kiitettävällä 
menestyksellä. Huolimatta siitä, vaikka sillä 
on ollut kaikenlaiset esteet tieltään pois rai
vattavana, niin kuitenkin on sen vallanku
mouksellinen jäsenmäärä ja  kannattajajouk
ko jo satoihintuhansiin nouseva. I. W. W. 
liitto edustaa uudenajan teollisuuksittain 
järjestäytymistä, sen järjestämistapa on uu
den yhteiskunnan rakentamista vanhan kuo
ren sisään. Sen päämääränä on poistaa työ
läisten hartioilta riisto, joka meitä painaa 
palkkaorjina ollessamme kapitalistisessa yh
teiskunnassa.

Vaikka järjestömme jäsenet järjestämis
työtä tehdessään ovat joutuneet mitä kata- 
limman kapitalistiluokan vainon alaiseksi, 
niin me emme saa väsyä vaan on jatkettava 
taistelua. Ne aukot mitkä ovat jääneet tais
telurintamaamme, on meidän täytettävä m o-. 
nin kerroin uusilla voimilla.

Jokainen vallankumouksellinen työläinen 
tuntee, että tämä taistelu on hänen omaa 
taisteluansa. Meriliikenne työläiset ovat jo 
järjestyneet kuusikymmentä prosenttia ja  
yhä edelleen järjestyvät. Heidän keskuudes
saan on käynnissä voimakas I. W. W. agi- 
tatsioonityö. Heidän tulevat taistelunsa ovat 
meidän kaikkien palkkatyöläisten yhteisiä 
taisteluita. Meidän tulee voittaa tulevat tais
telumme ja  siksi on meidän järjestyttävä. 
Levittäkäämme I. W. W. liiton kirjallisuut
ta kaikkialla missä on työläisiä, sillä se vas
taa työläisten nykypäiväisiä vaatimuksia ja  
samalla myös tekee työläiset tietoisiksi jär
jestymisen välttämättömyydestä oman luok
kansa hyväksi.

R u d o l p h  A n d e r s o n .
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