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KUULUTKO LUOKKASI JÄRJESTÖÖN
H W. W. liitto ei pidä tapanaan kehua 

itseään, eikä ylistellä itsestään ole- 
matomia fraaseja, enempää kuin se 
lainaa huomiota yksilö suuruuksien

kaan kiittämiselle, taikka parjaamiselle. I. 
W. W. liitossa niillä ei ole tilaa, ja  yksilöt 
ovat aina vähemmästä merkityksestä työvä
enliikkeelle, koko joukon sijasta, nimittäin 
jos työväen järjestö otetaan huomioon puh
taana luokka liikkeenä ja  siksi pyydämme, 
että lukija, jos olet työläinen, niin tämän lu
ettuasi, ota tehtäväksesi tässä ilmenevien a- 
sioiden ratkaisu ja  itsellesi seikkaperäisem
min selväksi tekeminen, uskomatta kenen
kään suuruuden sanomisiin, sillä uskominen 
on uskomista eikä tietoa. Paikkansa pitävä 
lause lienee se, että mihin tieto loppuu, siitä 
alkaa usko.

Ensimäinen järjestäytymismuoto, jolla työ
väenluokkaa on johdettu lukemattomiin pet
tymyksiin, ja  jota teollisuuksittain hallitseva 
kapitalistinen järjestelm ä tänä päivänä käyt
tää apunaan työväenluokan pimittämisessä, 
on: Poliittiset Puolueet.

Niin monissa eri muodoissa kun politiik
kaa esitetäänkin, niin on työläisen aina pi
dettävä mielessä, että politiikka on politiik
kaa esiintyköön se sitten muodossa missä ta
hansa. Uusien ja  taasen uusien poliittisten 
muotojen esittäminen on vain, uskomaan vä
syneiden työläisten uuteen uskoon herättä
mistä. Poliittisissa puolueissa, samoin kuin 
vanhoissa ammatti järjestöissäkin, on johto, 
ylhäältä alespäin (Satulassa istuva ylimys 
määrää, mitä hänen alamaisensa kulloinkin 
täytyy tehdä) josta pääasiallisesti ovat joh
tuneetkin kymmenet repeämät poliittisissa 
puolueissa. Se on tapahtunut siten, että joh
ta ja  sakki on kasvanut suuremmaksi, kuin 
mitä työläiset ovat kyenneet kunnollisesti 
elättämään. Johtajien keskuudessa syntyneet 
riidat, leipäpaikan takia, ovat johtaneet ha
jaannukseen, josta viimeisimpänä tuloksena

julkaisivat yhtä hävittömiä ja  harhaan joh
tavia selostuksiaan.

Siis viimekeväinen lakko oli kaikessa tapa
uksessa sellainen, että sen voitot ovat tältä
kin kannalta palkkojen ja  työsuhteiden pa
rannuksen ohella näin selvästi näkyvissä. 
Se voitto on kuitenkin vasta puolitiessään ja  
jäsenistömme on valmistauduttava uuteen 
rynnäkköön, jotta kaikki sodan aikaiset po
liittiset luokkavankimme vapautuvat vanki
loista ilman mitään ehtoja.

on suomalaistenkin keskuudessa tunnettu 
puolue Workers Party.

Vertaillessamme tätä järjestöä kokonai
suudessaan, vanhaan Sosialisti Puolueeseen, 
huolimatta siitä, että sen pitäisi olla jotain 
uutta, ja  parempaa, niin on sen periaate cäi- 
jelma sama. Kokoonpanoltaan samanlainen. 
Sen jäseneksi pääsee omistavaan luokkaan 
kuuluvia ihmisiä, jotka vain tunnustavat sen 
periaatteet oikeiksi. Silloin kun porvari tar
vitsee työläisen apua, turvatakseen omaa ase
maansa niin kuka lähtee väittämään että se 
ei tunnustaisi minkälaisia periaatteita tahan
sa niin kauvan kun se on hänelle hyödyksi. 
W. P. johtajat ovat itsevaltiaita ylimyksiä 
samoin kuin ovat johtajat vanhassa sosialis
ti puolueessakin. Heidän toimintansa on so
pusoinnussa työväenluokan kanssa vain sii
hen asti, kun se ei loukkaa heidän persoona 
etujaan. E i liene ketään joka lähtisi väittä
mään, että henkilö joka voisi suojella omaa 
etuaan, ei sitä tekisi, silloin kun hänellä on 
siihen tilaisuus.

Workers Partyn perustaminen oli suuri 
yllätys suurelle osalle sen nykyisistä jäsenis
tä. Se perustettiin näiden “ liitarien”  taholta 
ja  esitettiin valmiina työläisille. Työläiset 
eivät tienneet ollenkaan että sellaista oli te- 
keilläkään. Sosialisti puolueesta eronneet 
työläiset joutuivat näin kulkemaan kun “ka
ravaani Saharan santa aavikoilla”  nähden 
vieressään olevan kangastuksen tulevasta 
työn tasavallasta, mutta se aina hämärtyi ja  
silloin taasen heitä muutettiin yhden kame
lin selästä toiseen. Lukemattomissa eri ryh
missä kulkemisen jälkeen ovat he viimeksi 
tulleet kuletettua yllä mainittuun järjestöön 
jonka varsinaisena tehtävänä on tänä päivä
nä, mikäli vallankumoukselliset palkka työ
läiset ovat kysymyksessä kehityksen pyörän 
taakse päin kääntäminen. Sen johtajat selos
tavat työläisille että he ovat kansainvälisen 
työväenliikkeen edustajia ja  toimivat sen 
mukaisesti.

I. W. W. liitto ymmärtää että Kapitalisti- 
luokka on järjestynyt kansainvälisesti, ja  
näin järjestyneenä taloudellisella voimallaan 
pitää työläisiä kurissa kansainvälisestikin, 
joten työläisten on järjestyttävä samalla ta
valla voidakseen käyttää taloudellista voi
maansa taistelussaan kapitalistiluokkaa vas
taan, itsensä vapauttamiseksi luokkana. I. 
W. W. liitto myöskin vakuuttaa että työläis
ten on ennenkaikkea järjestyttävä, maassa, 
jossa häntä riistetään, sen maan olosuhteita 
ja  riistoa vastaavasti, sekä luotava perusta 
uudelle yhteiskunnalle samassa merkitykses-
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sä oman itsensä kautta. Sama koskee kaikki
en maiden palkka köyhälistöä ja  ymmärtäen 
tämän seikan oppivat he myöskin ymmärtä
mään kansainvälisesti yhdistymisen välttä
mättömyyden.
Mikäli Workers Party on kysymyksessä, he 
eivät pienemmässäkään merkityksessä ole 
kansallisestikaan järjestäneet ja  vielä vä
hemmän kansainvälisesti, jonka toteaa yllä 
mainittu eri järjestöissä kulkeminen.

Ottaessamme huomioon, että meitä vastas
sa oleva luokka käyttää tuotannollista voi
maansa työläisten kurissa ja  orjuudessa pitä
miseen ja  että koko yhteiskunnallinen ole
massa olo on riippuvainen tuotannollisista 
suhteista, ja  edelleen, jos sinä työläisenä tah
dot tehdä itsesi tunnetuksi, oman luokkasi 
voimien lähtökohdista, niin epäilemättä tulet 
huomaamaan, että se on tuotannossa ja  että 
sinun yhtenä sen luokan jäsenenä on järjes
tyttävä siellä missä sinun voimasi lepää ja  
missä sinua riistetään, se on tuotannossa, sil
lä ne saavutukset joita sinä olet äänestämi
sen kautta saanut, ovat johtuneet työläisten 
tuotannollisen voiman pakotuksesta, eikä 
mistään armon pyynnistä äänestämisen 
kautta kuten sitä koetetaan uskottaa.

Silloin kun kapitalisti luokka on joutunut 
työläisten taistelujen kautta luovuttamaan 
parannuksia elämän välttämättömyyksien 
saamisessa, ovat ne laatineet lakeja ja  niiden 
kautta nimellisesti näyttäneet, että se se on 
lain tuotetta. Edelleenkin pyydämme että si
nä palkka orjana lainaat huomiota M arx'in 
lauseisiin Kommunistisen Manifestin 69:llä 
sivulla, koskien pikku porvareita jotka ovat 
määräävinä aineksina kaikissa poliittisissa 
puolueissa, ja  jotka käyttävät työväenluok
kaa hyväkseen taistellakseen omia yksilö etu
jaan, joita he eivät kykene tekemään ilman 
työväenluokan apua, hän sanoo: "Alempi 
keskiluokka, pikku tehtailija, rihkamakaup
pias, käsityöläinen, talonpoika, kaikki nämät 
taistelevat porvaristoa vastaan, pelastaak
seen olemassa olonsa keskiluokan osana. He 
eivät sentakia ole vallankumouksellisia, vaan 
vanhoillisia, Vieläpä enemmänkin, he ovat 
taantuvaisia, sillä he koettavat kiertää taak
sepäin historian pyörää."

Kehityksen pyörä kulkee säännöllistä la- 
tuaan eteenpäin, jota ei kykene kukaan eh
käisemään ja  se joka siihen tarttuu ehkäis
täkseen joutuu lahoamisen kautta kaatumaan 
itse kaivamaansa hautaan.

Ne välineet joilla ihmiset hankkivat toi
meentulonsa ovat kaikki suurien kansainvä
listen trustien yksityis omaisuutta, ja  ne lai
tokset joiden kautta niiden johtoa määrätään 
kuten hallitus koneisto, ovat näiden trustien 
määräyksien alaisina myöskin. Näihin mää

räyksien välityslaitoksiin valitut henkilöt 
täytyvät noudattaa niitä määräyksiä joita yl
häältä annetaan? Ne hyvät miehet, jo ita me 
äänestämme virkoihin, jos sattuisivatkin ole
maan rehellisiä, täytyvät ulvoa susilaumassa 
susien tavalla taikka muussa tapauksessa he 
tulevat susilaumassa lampaina syödyksi, jos
ta meillä on kyllin paljon esimerkkejä.

Kokonaisuudessaan poliittisissa puolueissa 
työläisen mukana rimpuileminen on lapsen 
leikkimistä tulitikun kanssa, ja  siksi olisi jo
kaisen työläisen otettava selvä niiden merki
tyksestä kokonaisuudessaan, vertaamalla nii
tä nykyiseen yhteiskunta järjestelmään ja  
niihin voimiin jolla yhteiskuntaa hallitaan.

Paitsi monia poliittisia leikkikenttiä, on 
meillä olemassa toisia yhtä voimakkaita ka- 
pitalistiluokan tukipylväitä, joihin työläiset 
uskovat, ja  ne ovat:

AMMATTIJÄRJESTÖT.
Suurimmalle osalle työläisistä lienee selvä

nä, että nämät ovat rippeitä vanhalta am
matti- taikka käsiteollisuus aikakaudelta. Sa
dat eri taistelut näiden järjestöjen kautta o- 
vat saattaneet työläisille katkeria muistoja, 
aineellista sekä henkistä tappiota. Ne ovat 
selvinä ja  elävinä todistuksina siitä, että ne 
eivät enään vastaa tarkoitustaan, nykyisen 
korkealle kehittyneen koneteollisuuden aika
na, joka vaatii työläiset yhdistymään teolli- 
suuksittain yhteen, koska he ovat niin likei- 
sesti riippuvaisia toisistaan, että pieninä 
ryhminä taisteleminen ei enään vastaa tar
koitustaan. Huolimatta tästä tilanteesta, ja 
kavat vanhoilliset ammattijäj estot työläiset 
pieniin ryhmiin että he joutuvat taistele
maan toiset toisiaan vastaan sitä vastoin että 
taistelisivat yhdistynein voimin yhdistynyt
tä kapitalistiluokkaa vastaan. Heidän pyrki
myksenään on saada parempaa päivä palk
kaa paremmasta päivän työstä, jota vastoin 
luokka tietoiset ja  vallankumoukselliset työ
läiset vaativat kaikki työn tulokset. Tuotan
to- ja  jako laitokset työläisten käsiin. V ii
meksi mainittu eroavaisuus olkoon myöskin 
vastauksena sellaisille väitteille, että I. W. 
W. kilpailisi vanhoillisten ammattijärjestö
jen kanssa. Sitä se ei mitenkää voi tehdä 
koska näillä kummallakin järjestöllä on ko
konaan erilainen päämäärä, puhumattakaan 
taistelutaktiikasta ja  järjestö muodosta.

Pitempi selostus, vanhoista ammatti jä r 
jestöistä ei anna tässä aihetta, sillä suurin 
osa poliittisiinkiin puolueisiin kuuluvista työ
läisistä jo  myöntävät että ne eivät ole tar
koitustaan vastaavia, asia jolle sietäisi laina
ta huomiota jokaisen työläisen on poliittisten 
liitarien viimeksi keksimä, itsensä suojele- 
miskeino. Millä he aikovat vetää työläisiä 
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nenästä. Ikävä että he eivät huomanneet tä
tä esittää kymmenen vuotta aikaisemmin, 
sillä silloin vielä olisi jonkun verran helpom
pi ollut uskottaa ihmisiä, ja  se on;

W o r k e r s  P a r t y n  k e k s i m ä  k a s v a t u s l i i t t o .

Sanotaan että hätä keksii keinot ja  se pi
tää paikkansa tässä mikäli on kysymyksessä 
ne suuret kommunistiset liitarit, jotka ovat 
kuljettaneet työläisiä alussa mainittujen eri 
järjestöjen lävitse, löytämättä vielä mitään, 
jolla he olisivat voineet saada työläisten suo
siota itselleen. Heidän mielestään on kaikki 
työläisten järjestäminen enään turhaa sillä 
sitä he eivät esitä enään missään muualla, 
kun vaaliuurnan ääressä, vaan sen sijaan oli
si lähdettävä rakentamaan vanhoista ammat
tijärjestöistä vallankumouksellisia teollisuus 
järjestöltä poraamalla niistä sisältä päin. 
Tällä lapsellisella yrityksellään he osottavat 
entistä selvemmin äärimmäisen taantumuk
sellisuutensa, ja  samalla kertaa tunnustavat 
olevansa kokonaisuudessaan kehitysvaltaisia. 
Niin lapsellista on koko heidän touhunsa, et
tä luokkatietoiset työläiset eivät lainaa tälle 
huomiota. Jos sinä työläisenä olet joutunut 
tätä kysymystä harkitsemaan saamatta itsel
lesi varmaa vastausta, niin seuraavat kohdat 
ehkä ovat avuksi, selvittaäksesi tätä kysy
mystä.

1 . Kaikissa ammatti järjestöissä, huomi
oon ottamatta joitain pienempiä itsenäisiä 
järjestöjä, m ääräävät niiden johtajat ja  niil
lä on riittävästi, esim. A. F. of L. liitossa yk
sistään on yli kaksisataa tuhatta itsevalti
asta kruunupäätä, sen kontrolli koneessa, 
joilla on täysi valta päättää mitä he kulloin
kin parhaaksi näkevät.

2. Tuhansia työläisiä on tullut ajetuksi 
ulos näiden eri järjestöjen kokouksista vain 
siitä syystä että ovat uskaltaneet esittää asi
an siltä kannalta, miten jäsen on katsonut 
olevan oikein.

3. Suurin osa ammatti järjestöistä ovat 
tiiviisti yhdistettynä kapitalistien keinotte- 
lulaitosten kautta, varsinaiseen työnantaja- 
luokkaan, joita ovat pankit, hyväntekeväi
syyslaitokset ja  lisäksi löytyy heidän kont
rollinsa alla olevia köyhäin koteja (poorfar- 
meja) joita rakennetaan lisää parasta ai
kaa. Näiden laitosten kautta ovat nämä jä r
jestöt varsinaisesti kapitalistiluokankin mää
räämiä, heidän kaikkivaltiaiden johtajiensa 
ohella.

4. Useimmissa ammatti järjestöissä ovat 
rajoitetut jäsenmäärät, joihin ei pääse jäse
niksi kuin se virkailijain asettama määrä 
työläisiä.

5. Amerikassa löytyy ainoastaan kolmen 
miljoonan vaiheilla työläisiä jotka kuuluvat 
näihin kyseessä oleviin järjestöihin, ja  enem

män kuin kaksikymmentä seitsemän miljoo
naa jotka eivät ole ollenkaan järjestyneet ja  
suurin osa heistä ei voikaan kuulua näihin 
ammattijärjestöihin sillä heillä ei ole erikois
ta ammattia jota he suorittavat. Siis mikä 
on tärkeämpi? Kuluttaako aikaa ja  energi
aa näiden tavallaan järjestyneiden työläisten 
kehittämisessä vaiko järjestää järjestym ät
tömät, joiden järjestäminen on välttämätön
tä ennenkuin voidaan uneksiakaan käyhälis- 
tön luokkana vapauttamisesta.

6 . Miksi eivät nämät sisältä poraajat po- 
raneet toista kansainvälistä sisältäpäin, vaan 
perustivat sen rinnalle kilpailevan taloudel
lisen kansainvälisen?

7. Miksi eivät he poranneet sisältä vanhaa 
sosialisti puoluetta, vaan perustivat sen rin
nalle kilpailevan poliittisen puolueen, eivät
kä tyydy yhteen poliittiseen puolueeseen, 
vaan heillä pitää olla niitä useampi sijoit- 
taakseen kaikki työläiset politikoimaan hei
dän mukanaan?

I. W. W. liiton tehtävänä on kaiken aikaa 
ollut kasvatustyön tekeminen vanhoillisten 
ammatijärjestöjen sisällä ja  ulkona, mutta 
se on sitä tehnytkin'suuremmassa määrässä 
kun sitä kykenevät mitkään poliittiset suu
ruudet ikänä tekemäänkään, mutta se ei us
kota työläisille että niitä voidaan miksikään 
kääntää, vaan sensijaan sillä on paikka jo
hon se kuljettaa niistä murtuvat yksilöt ei 
siinä tarkoituksessa että ne lakkaisivat siel
lä olemasta, vaan siinä mielessä ne jotka 
siellä kehittyvät, kehittävät toisia ja  kuletta- 
vat toverinsakin vallankumoukselliseen teol
lisuus unioon joka on I, W. W.

Huolimatta siitä että politiikukset ja  kapi- 
talistiluokka koettaa maalata I. W. W. liitos
ta kuvia, pimittääkseen työläisiä kuitenkin 
niin pian kun työläiset alkavat ymmärtä
mään teollisuuksittain järjestäytym isen vält
tämättömyyden ja  sen tosi seikan että I. W. 
W. liitto on ainoa järjestö, joka edustaa puh
taasti teollisuustyöläisten järjestöä, ja  että 
sen periaatteet ovat ainoat, joiden avulla työ
läiset voivat pelastua kapitalistisesta riis
tosta, hävittömyyksistään huolimatta, joutu
vat viitatut politikoitsijät jäämään yhteis
kunnan häpeäpuuhun muistelemaan tekemi- 
iään hävittömyyksiään.

I. W. W. liiton vallankumouksellinen pe
ruste on siinä että se muodostuu ainoastaan 
palkkatyöläisistä, jotka eivät omista mitään 
muuta kuin työvoimansa. I. W. W. liitto ym
märtää että ainoastaan omistamattoman luo
kan jäsenet voivat olla vallankumouksellisia. 
Marx näki myöskin aikanaan tämän sanoes
saan : “ Yhteiskunnallisen vallankumouksen 
toimeenpaneva voima, on suurteollisuus työ
väestö, joka on ainiaaksi katkaissut omistus-
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oikeuden siteet, ja  tuomittu palkka orjuuteen 
ainiaaksi.

I. W. W. liitto ymmärtää, että kapitalisti- 
luokka on järjestynyt teollisuuksittani kan
sainvälisesti jolla voimallaan he pitävät työ
väenluokkaa kurinsa alla, ei kansallisesti 

, vaan kansainvälisesti, ja  siksi I. W. W. kä
sittää että työläisten täytyy olla järjestynyt 
samalla tavalla voidakseen taistella vallassa 
olevaa luokkaa vastaan. Työläisten voima on 
tuotannossa, jossa häntä riistetään, joten ai
noaksi keinoksi työläisille jää  pelastaakseen 
itsensä on järjestyä teollisuuksitta!n ja  siten 
kyky käyttämään taloudellista voimaansa.

I. W. W. liito tunnetaan Amerikassa ja  ko
ko maailman työläisten keskuudessa Maail
man Teollisuus Työläisten Järjestönä. Po- 
litiikusten ja  kapitalistiluokan taholta koi
tetaan kaikin voimin salata sen todellista yh
teiskunnallista merkitystä, käyttämällä sa- 
nomalehtiään ja  puhuja lavojaan mustaamal- 
la sitä, että se olisi vain hoopoista ja  yhteis

kunnan hylyistä kokoonpantu. Varsinkin sen 
viime aikaiset taistelut lännen metsäkämpillä 
ja  meriliikenne teollisuudessa, samoin kuin 
sen taistelut kautta aikojen sen olemassa o- 
lon aikana puhuvat toista kieltä ja  siksi työ
läiset kautta Amerikan ja  muissakin maissa 
antavat I. W. W. liitolle yhä suurempaa ja  
suurempaa huomiota, sen tuloksena se voi
mistuu nykyään nopeammin kuin koskaan 
ennen.

I. W. W. liitto on kokoonpanoltaan jä r je s
tö, joka omaa seuraavat neljä välttämätöntä 
ominaisuutta, joita ilman ei mikään luokka- 
liike ole tarkoitustaan vastaava; ja  ne ovat;

1 .  Se perustuu tuotantoon.
2. Se on kansainvälinen.
3. Se on kansanvaltainen (tahtoo sanoa, 

että sen jäsenistö määrää mitä sen on teh
tävä.)

4. Sen jäseneksi pääsee ainoastaan palk
katyöläisiä joka ei omista muuta kuin käsi
vartensa, se on työvoimansa.

LUOKALLENI
Tää luokka ain vain ahertaaSuurimmat huolet kantaa saaSe värjyen kulkee polkua anTehtahista kuolemaan.*
Se tehtaat suuret rakentaa Merillä laivat kulettaa Myös halki maitten kiitävät Nuo höyry hevot uhkeat.
Myös ilmalaivat lentävät Ja autot teitä kiitävät,Viet’ palatsitkin uhkeat On rakentaneet raatajat.
Me kaikki nämä laitetaan Ja itse nälkää kärsitään,Viel mierontieUe me ajetaan Kun tuotannoss’ ei tarvita.

Viel joukkohomme palkataan Pettäjää monta kavalaa,Ne taivaan mannaa tarjoaa Ja politiikkaa häilyvää.
Luokkani, kuule sorrettu!Ne siksi on joukkoomme laitettu, E tt’ me edelleenkin nukuttais — Vain herrain kassa holvit täytettäis.
Vain luokka veli, sisko sä Jo nouse katkoon kahleitas,Ja I. W. W. liittoa tuntemaan Jo nouse luokka raatajain.
Sä I. W. W. liiton oppeja Ain tovereilles opeta,Niin saatais olot muuttumaan Tuotanto meille kuulumaan.

Punapuun Lajstu.
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