
J ä r j e s t ö s s ä  O n  V o i m a a
UO KOLM E sanaa tulisi olla jokaisen työläismiehen ja  -naisen mielessä. Voima 
ei esiinny yksilöissä —  erikoisesti luokkavoima —  vaan yksilöistä muodostunees
sa järjestössä.

Kaikki ne parannukset yhteiskunnallisessa elämässä mitkä ihmiskunnan 
jäsenet ovat saavuttaneet, kaikki edistykselliset uudistukset, keksinnöt ja  havainnot, mit
kä yhteen laskettuina muodostavat aikakautemme sivistyksen, ovat käyneet mahdollisiksi 
vain ihmisten yhteistoiminnan kautta.

Yhteistoiminta tarkoittaa järjestym istä, järjestettyä toimintaa, sellaista toimintaa, 
jossa monet pyrkivät samanlaisten tarkoituksien toteuttamiseen —  samanlaiseen päämää
rään, Ihmisellä yksilönä on vain yhden ihmisen voima. Yksilönä hän ei voi taistella jä r 
jestynyttä joukkoa vastaan. Se on yksinkertaisesti mahdotonta. Yksilönä työläinen ei 
voi taistella kapitalistiluokkaa vastaan. Kapitalisti luokka on järjestynyt. Se toimii ja  
taistelee luokkana.

Työnantajat, kapitalistiluokan jäsenet, ovat järjestyneitä. He ovat koonneet yhteen 
valtansa ja  voimansa. He ovat liittyneet yhteen luokkana.

Kahdella miehellä yhteensä on enempi kuin kaksikertaa niin paljon voimaa, toimi- 
mintakykyistä voimaa, kuin yhdellä miehellä. Kymmenellä järjestyneellä ihmisellä on 
enempi kuin kymmenen kertaa niin paljon voimaa, kuin yhdellä ihmisellä. Kymmenellä 
järjestyneellä työläisellä on monta kertaa niin suuret mahdollisuudet voittaa taistelussa, 
kuin kymmenellä järjestymättömällä työläisellä.

Työläisellä yksilönä mahdollisesti on yhtä paljon voimaa kuin hänen työnantajallaan 
yksilönä, persoonallista eli ruumiillista voimaa nimittäin. Mutta meidän aikakautemme 
työnantaja ei olekaan enää yksilö, hän on liittynyt yhteen työnantajain kanssa. Hän on 
liittänyt voimansa toisten yönantajain kanssa samaan yhteiskekoon joka muodostaa ka
pitalistien luokkavoiman. Työväenluokan jäsenet muodostavat suuren enemmistön 
verrattuna kapitalistiluokan jäseniin. Niin suuren, että heitä on kymmenen, 
enempikin kuin kymmenen, jokaista yhtä kapitalistiluokan jäsentä kohden. Näin siis, 
jos työväenluokan jäsenet järjestyvät, kuten kapitalistiluokan jäsenet ovat tehneet, niin 
heidän voimansa ylittäisi kapitalistiluokan jäsenten voiman kymmeniä kertoja.

Yhteistoiminnajii ja  yhteistyöskentelyn kautta vain saavutetaan suuria tuloksia. 
Olemmeko kaikin edes joskus pysähtyneet vakavasti ajattelemaan sitä seikkaa, että ilman 
työläisten yhteistoimintaa :— yhteistyöskentelyä —  ei voisi olla nykyaikaisia tehtaita, 
suuria kaupunkeja, rautateitä, yleensä ei juuri mitään niistä, jotka tänäpäivänä tarjoa
vat niin runsaat mahdollisuudet ihmisten jokapäiväiselle elämälle ja  hyvinvoinnille. II-
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man työläisten yhteistyöskentelyä, tarkoituksen mukaista toimintaa, ihmiskunnan jäsenet 
vielä eläisivät raakalaisuuden tasolla.

Menneiden sukupolvien ja  nykyaikana elävien ja  työskentelevien työväenluokan jä 
senten yhteistoiminnan ja  yhteistyöskentelyn tuloksia ovat kaikki ne, joita ihmiskunnan 
jäsenet tänäpäivänä käyttävät hyväksensä ja  kuluttavat jokapäiväisessä elämässään. Työ
läiset työskentelevät kaivoksissa, metsissä, viljavainioilla, myllyissä, rautateillä, laivoissa, 
sanalla sanoen työläiset tekevät kaikki yhteiskuntahyödylliset työt ja  tehtävät. Työläis
ten työskentelyn tuloksia käyttävät nekin, jotka elävät joutilaina, ylellisyydessä ja  lois
tossa.

Koska kerran me voimme työskennellä yhdessä, yhteisesti toimien, yhteiskunnalli
sessa tuotannossa, hankkia mukavuudet ja  rikkaudet kaikille niillekin, jotka eivät tee työ
tä, niin miksi emme voi toimia yhdessä luokkaetujemme ja  oikeuksiemme puolesta, yh
teisesti omaksi hyödyksemme? Meidän yhteistyömme tuloksia ovat kaikki yhteiskunnal
liset rikkaudet, nimittäin sellaiset, jotka eivät ole suoranaisesti luonnon antamia rik
kauksia, Niitäkin me yhteistyömme kautta voimme jalostaa ja  rikastuttaa ja  niin ja t
kuvasti teemmekin. Kapitalisti luokan jäsenet ovat voineet anastaa itsellensä kaikki rik
kaudet ja  edelleenkin riistävät työmme tulokset vain sillä edellytyksellä että he ovat jä r 
jestyneitä. Jos me olisimme järjestyneitä, niin me voisimme ottaa huostaamme ja  kont
rolloida kaikki yhteiskunnalliset rikkaudet, joita tarvitsemme elääksemme.

Me, työväenluokan jäsenet, tuotamme kaikki, teemme kaiken yhteiskuntahyödyllisen 
työn, siksi meillä myös on oikeus kaikkiin niihin, jotka olemme valmistaneet ja  edelleen 
tänäpäivänä ja  tulevaisuudessa tuotamme. Jos me vain järjestymme, yhdistämme voi
mamme yhteen, yhdeksi suureksi luokkavoimaksi, niin me voimme helposti voittaa kapi- 
talistiluokan jäsenet, niiden luokka voiman, sillä meidän voimamme ylittää kapitalistien 
voiman, koska kerran meidän lukumäärämme on monin kerroin suurempi.

Industrial Workers of the World, jolla nimellä järjestömme tunnetaan, on ainoa jä r 
jestö, joka tarkoittaa järjestää koko työväenluokan, kaikki palkkatyöläiset, yhteen suu
reen järjestöön. Se haluaa koota kaikkien työläisten voimat yhteen, yhdeksi suureksi 
luokkavoimaksi. I. W. W. on työläisten järjestö, työläisten kautta ja  työläisiä varten. 
Se edustaa todellista teollisuusunionismia. Sen tunnuslauseena on: yksi kaikkien ja  kaik
ki yhden puolesta. Se on järjestö, jossa jäsenistö hallitsee, jossa hallinto toimitetaan 
alhaalta ylöspäin.

Siksipä jokaisen palkkatyöläisen, joka ei ole tyytyväinen vallitseviin olosuhteisiin, tu
lisi yhtyä I. W. W:hen, yhdistää voimansa toisten siihen kuuluvien ja  yhtyvien työläis
ten kanssa. Teollisuusunionismille kuuluu tulevaisuus. Sen omaksumalla työläiset voivat 
parhaiten taistella itsellensä valillisiäkin parannuksia ja  rakentaa perustaa uudelle yh
teiskunnalle.

Työläisten asema käy päivä päivältä huonommaksi. Työttömyys lisääntyy jatkuvasti 
ja  tuottaa puutetta, nälkää ja  kärsimyksiä työläisille. Työläiset voivat parantaa ase
mansa yhteiskunnassa, hävittää työttömyyden ja  muut epäkohdat vain siten, että he al
kavat taistelemaan. Mutta voitokkaasti voidaan taistella järjestyneitä vihollisia, työn
antajia vastaan vain siten, että järjestytään. Yksilöinä me olemme heikkoja, mitättömiä 
murusia, mutta järjestyneinä meitä eivät voi vastustaa työnantajat. Siksi meidän tulee 
järjestyä, m e i d ä n  t ä y t y y  j ä r j e s t y ä  ja  sitä parempi meille itsellemme, mitä pikemmin me 
järjestymme. Järjestössä on voimaa. Painakaamme se mieliimme.


