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On Ja  Mitä Se 

Ei Ole
Liika 1.

Väärinlniitykaiä

JLKEIN jokainen henkilö on knullnt tai lukenut järjestöstä, jota kutsutaan Industrial 
Workers of the World —  Maailman Teollisuustyöläisten Liitto — , yleisesti tunnettu kjr- 
jainmerkinnällä I, W. W. Useimmat ihmiset ovat kuulleet tai lukeneet mitä I. W. W. 
ei ole ja siten saaneet väärinkäsityksiä tästä järjestöstä, sen ohjelmasta, menettelyta

voista ja tarkoitusperistä Vieraina tälle työläisten liitolle muodostavat he siitä mielipiteensä sen mai
neen mukaan. I. W. W ;n maine ja sen todellinen olemus ovat kuitenkin kaksi aivan eri asiaa. 
Sen luonteenominaisuus on sitä, miksi jäsenistö sen tekee, jotavastoin sen maine on sitä, joksi sen 
viholliset ovat tehneet.

Kapitalistien Valheet
•r. W. W:n VIHOLLINEN on kapitalisti luokka 
I ja sen kaikenlaiset ja -väriset kannattajat, 
i l  He tietävät, että jos työläiset ymmärtäisivät
I. W. W:tä, kerääntyisivät joukot sen lipun alle 
ja sadattuhannet yhtyisivät siihen jäseniksi. Tä
män takia kaikki kapitalistien kontrolloimat voi
mat kohdistetaan parjaamaan tätä järjestöä, tul
kitsemaan väärin sen periaatteita, valehtelemaan 
sen menettelytavoista ja herjaamaan sitä ja sen 
jäsenistöä. Sanomalehdistössä, saarnastuoleilta ja 
puhujalavoilta syöstään likaisia valheita I. W. W 
tä vastaan. Valhe-isänmaallisuus on yllytetty rai
voon asti kiihotuksilla, joita mitkään tosiasiat ei
vät ole olleet tukemassa, tai on tosiasioita vää
ristelty ilkeässä tarkoituksessa vahingoittaa jär
jestöä, jolla on selvin suunta ja jota elähyttaä 
ylevimmät tarkoitusperät kuin mitään uniota, mit
kä koskaan on itsensä työväestölle esittänyt.

Kapitalistit ja heidän sylkikuppipesijänsä ja

puoltajansa ovat muka ihmiskunnan hyvinvoipai- 
suutta edistäen salakavalasti kehittäneet uskoa, 
että I. W. W. edes vastuuttomasti pyrkii ihmisyh
teiskunnan rikolliseen tuhoamiseen. Työläisten 
olotiloja ja taipuvaisuutta hyväkseen käyttäen 
ovat kapitalistit kylmäverisesti pakottaneet heidät 
hyväksymään valmiiksi muokatut käsitykset, sen
sijaan, että työläiset olisivat voineet luoda itsel
leen omat käsityksensä. Lehdistöä, papistoa, pu
hujia ja filmiteattereita on käytetty esittämään 
I. W. W :tä sellaisessa valossa, että se otettaisi 
vastaan kaikella sillä katkeruudella, mitä ennakko
luulot sitä vastaan voisivat luoda.

Ne jotka ovat johdetut vastustamaan I. W, W:tä, 
vastustavat vain sitä, minkä he uskovat tämän jär
jestön olevan. Mutta I. W. W. on jotakin koko
naan toista.

"U lkurntilu intii”
On olemassa laajalle levinnyt usko, että I. W.
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W. on ulkomaalaista alkuperää. Mutta päinvas
toin so on amerikalaista alkuperää oleva ■ työ
väen järjestö. 'Syntyneenä amerikalaisten työ
läisten kokemuksista ja olosuhteista, se järjestet
tiin Chicagossa v. 1905 Ollen yhteydessä am;- 
rikalaisen taloudellisen elämän tosiasioiden kanssa 
ja niiden johtamana, palvelee järjestö Amerikan 
työväenluokan taloudellisia etuja tällä mantereel
la.

Samalla on se suunniteltu palvelemaan palkka
työläisten etuja kaikissa maailman maissa, joista 
useissa sillä on haaraosastoja ja joissa kaikissa 
sen vaikutus tunnetaan.

Liiankin yleinen on sellainen mielipide, että 
I. W. W :n jäsenistö muodostuu pääasiassa ulko
maalaisista. Tämä syytös on yhtä vanha kuin 
työväen unionisin!. Siitä asti kun työläiset alkoi
vat järjestyä on uikomaalaisuus-syytöstä käytet
ty kaikkia unioita halventamaan. Sopivasti kyllä 
unhoitetaan, että Pilgrimien isät olivat "ulkomaa
laisia’' ja että ainoita oikeita “amerikalaisia" ovat 
intiaanit.

I. W. W:n jäsenistö on Amerikassa ja vallitse
vin kansallisuus siinä on amerikalaista. Tietysti 
on I. W. W :ssä työläisiä kaikista kansallisuuksista, 
joita tämän maan teollisuuksissa työskentelee. 
Kun työnantajat ottavat työhön ulkomaalaisia, on 
I. W. W:lle vältämätontä järjestää heidät kuten 
kansalaisetkin. Koska työskentelemme ulkomaa
laisten kanssa on meidän yhdistyttäväkin heidän 
kanssaan. I. \V. W, järjestää kaikki ne, jotka 
työskentelevät palkalla, olkoot he valkoisia, mustia 
tai keltaisia, miehiä, naisia tai lapsia.

K aik k ien  T y ö lä id e n  L iity ttä v ä
Rotu, ihonväri, uskonto, kansallisuus, ikä tai su

kupuoli ei muodosta syytä, jolla I. W. W. jakaisi 
ne, jotka työnantajaluokka on yhdistänyt teolli
sesti. Työläisten teollinen solidarisuus on näky, 
jota työnantajaluokka kauhistuu. Siksi kapitalis- 
tiluokka yrittää mustentaa I. W. W :n mainetta. 
He juonittelevat, valehtelevat ja parjaavat sitä 
estääkseen sellaisen teollisen järjestön työläisiltä, 
jota I. W. W. pyrkii rakentamaan. Kun he sano
vat, että I. W. W. on ulkomaalainen järjestö, ve
toavat he isänmaallisuuteen johon nähden he itse 
ovat vieraita, jota todistaa heidän saavutuksensa 
raha-industrialisteina I. W. W. ei tunne ulko
maalaisia. Kaikki ovat työläisiä ja meillä on vain 
yksi vihollinen —  työnantajaluokka, joka riistää 
meitä.

I. W. W. karttaa salaisuutta
On myös syytetty, että I. W. W. on salainen

järjestö. Ne jotka sitä väittävät, kyllä tietävät 
että I. W. W. on menestykseliisesi vastustanut 
jokaista yritystä, jolla sitä on koetettu saada 
maanalaiseksi. Sen jäsenet ovat pelkäämättä ju
listaneet vakauirtuksiaan ja peittelemättä seiso
neet verenhimosta hullaantuneita roskajoukkoja 
vastassa sensijaan, että olisivat luopuneet rehel
lisistä vakaumuksistaan. I. W, "VV :n jäsenet ovat 
tuhansittain menneet vankilaan, mutta järjestöä ei 
milloinkaan ole saatu painumaan salaiseksi. Ko
kouksia on pidetty avoimesti, avoimissa haaleissa 
ja katujen kulmissa, joista usein on matkattu 
vankiloihin.

Järjestöllä ei ole mitään "taikasanoja”, “tun
nussanoja” tai “hokkus pokkus” temppuja. I. W. 
W. on avoin järjestö joka haluaa valoa ja karttaa 
menettelyjä ja toimenpiteitä, jotka kaipaavat pi
meyden varjoa tai valheen verhoa. Totuus on 
sen oppi ja .työvaatteet sen uniformu; palkka- 
työläisyys on ehtona jäsenkelpoisuuteen ja uskol
lisuus työväen asialle on sen tunnus ja vakaumus. 
Sen toimesta ylläpidetään .kahdeksaa julkaisua 
kuudella eri kielellä järjestön aatteiden kaikille 
tunnetuksi tekemiseksi.

I. W. W. Ja Väkivalta
On huhuttu ja huhu löytänyt hyväksyjiä, että 

I. W. W. on järjestö joka pyrkii saavuttamaan 
päämääränsä rikollisilla menettelytavoilla. Rikol
linen väkivalta on näytellyt suurta osaa I. W-. W :n 
kehityksessä, mutta I. W. W. on ollut sen uhri, 
eikä rikollisen väkivallan alkuunpanija. Tapauk
sissa joissa työnantajat ovat yrittäneet yhdistää 
I. W. W :tä rikollisiin menetelmiin ovat he häpeäl
lisesti epäonnistuneet. Minkään oikeusjutun yh
teydessä ei koskaan ole todistettu I. W. W ;n yh
teyttä rikoksiin. Kaikissa sellaisissa tapauksissa 
on I. W. W. vapautettu. Maailman sodan jutuis
sa Yhdysvaltain Vetoomusoikeus heitti järjestöä 
vastaan olevat sabotaasi- ja jrikoItsellisen väki
vallan syytökset ulos. Mutta näistä kaikista huo
limatta on lisääntynyt propaganda käynnissä, jol
la yritetään ikuistaa ajatusta että I. W. W. olisi 
rikollisesti toimiva järjestö.

"Rikollisen Väkivallan” alkuperä
Ensimmäinen rikollisen väkivallan ja työväen 

unionismin yhteys Amerikan unionismin historias
sa on se, kun kapitalistit asettivat erään agentin 
—  James McPartlandin —  Molly Maguiresien 
joukkoon. Siitä asti on “agentti-provokatsioni” 
ollut kiinnitetty laitos Amerikan työväen unionis- 
missa. Rikollisuuden provosoiminen ja työläisten 
harhaan johtaminen ja siihen henkilöiden palkkaa-
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ir.ine-n on oikeastaan tullut yhdeksi teollisuudeksi.

Etelä-dakotalainen senaattori Pcttigrevv, joka 
puhuu julkisessa elämässä saamansa viidenkymme
nen vuoden kokemuksen opastamana, sanoo näin 
työväen rikollisesta väkivallasta:

"Suuret työnantajien yhtymät paikkaavat 
yksitytitalapoliUeja ja  käyttävät väkivaltaa, jo i 
välttämätöntä, iskeäkteen lakkolaiset aliituvai- 
•uuteen. Ja tehdäkseen väkivallan käytön oi
keutetuksi kansan silmissä, lähettävät he salai
sia agentteja lakkolaisten joukkoon kiihoitta- 
maan johonkin rikolliseen tekoon, jonka nämä 
agentit selittävät olevan työläisten parasta tar
koittavan. He pitävät rikollisia puheita, här
näävät miehiä ja  neuvovat heitä käyttämään 
pommeja, jopa tekemään murhia. Ja nämä 
agentit itsekin ryhtyvät sellaisiin ilkitöihin. 

Yleisesti ovat hyökkäykset olleet omaisuutta vas
taan ja heti on poliisi tai sotaväki, tai molemmat 
kutsuttu palauttamaan lakia ja oikeutta."

Rikollisen Kapitalismin Äänitorvet 
Senaattori Pettigrew olisi voinut lisätä, että sa

nomalehdet käyttävät näitä tilauksella tehtyjä ka
pinoita loihtimaan yleistä mielipidettä työväen jär
jestöjä vastaan. Kapitalistien saamamiehet nos
tavat sota- ja hätähuudon ja se saa kaiun jokai
sesta piiristä, joka on riippuvainen kapitalismin 
olemassaolosta.

Mitään muuta järjestöä ei ole tässä suhteessa 
niin paljoa väärin tulkittu kuin I. W, W :tä. Tä
män järjestön maineen .pysyvä is e s ti mustaamiseksi 
on kapitalistiluokka käyttänyt miljoonia dollareita 
ja I. W. W :lle se on maksanut monen jäsenen 
elämän ja satojen vapauden. Lisäksi, tästä muo
katusta mielipiteestä johtuneena ne, jotka katke- 
rimmin järjestöä vastustavat, siitä vähimmän tie
tävät.

Ja että ne, jotka työläisten keskuudessa ovat 
johdetut uskomaan I. W. W:n olevan toista kuin 
mitä se on, saisivat tilaisuuden mittailla sen kel
poisuuksia, on tämä kirjoitettu. Tulemme tässä 
avoimesti julistamaan I. W. W:n periaatteet, tar
koitusperän ja menettelytavat. Avointa totuutta 
noudattamalla toivomme tulla kuulluiksi, tuloksiin 
nähden emme ole peloissamme.

LUKU 2
TIUKASTI KÖYHÄLISTÖLÄINEN 

Jätenyyi I, W. W:*»ä
1. W. W. on työläisten järjestö, jonka jäsenyys 

muodostuu niistä, jotka työskentelevät teollisuu
dessa palkalla. Kukaan, joka ei tee palkalla työ
tä, ei ole kelvollinen I. W. W :n jäsenyyteen. Voi

daan kysyä miksi ei kuka tahansa, joka on otettu 
teollisen tuotannon palveluksen piiriin voi olla kel
vollinen työväen unien jäseneksi, varsinkin sel
laisen union, joka aikoo järjestää koko työväenluo
kan jäsenyyteensä ja joka pyrkii toimimaan työ
väenluokan puolesta ja sen hyväksi?

Ensiksikin, taloudellisena järjestönä, tulee I. W. 
W :n edustaa määrättyä taloudellista etua, sillä 
muuten se ei voisi toimia tehoisasti. Ellei ilmeis
tä ja selvää linjaa vedetä rajaksi erottamaan toi
sistaan eroavia etuja, ei mikään järjestö voisi 
näitä etuja ilmaista eikä edistää. Siksi I. W. W. 
järjestää palkkatyöläiset teollisena elementtinä, 
jonka määritelty etu välittömästi perustuu teolli
suuden omistajiin olevan suhteen muodosteluun, 
samalla kun se valmistautuu ne suhteet kokonaan 
lopettamaan.

Työläisen ja työnantajan yälinen suhde ilmenee 
palkassa, joka maksetaan; työtuntien määrässä ja 
työmaalla vallitsevissa olosuhteissa. Kaikki muut 
seikat työmaalla ovat työläiselle yhden tekeviä ja 
asiaankuulumattomia. Näissä seikoissa palkkatyö
läiset ovat kiintyneinä ja nämä heitä koskevat. 
Täten siis, ellei mikään asiaan kuulumaton seikka 
vedä järjestön huomiota tai johda sitä pois työ
läisille eduksi olevista toiminnoista, on I. W. IV. 
rajoittanut jäsenyytensä niihin, joiden on sovit
tava työnantajaluokan kanssa palkoista, työtun
neista ja olosuhteista työmaalla.

I. W. W, Palvelee Vain Palkkatyöläisten Etuja
Jotkut henkilöt ovat sidotut tuottavaan palve

lukseen, mutta ovat asemassa sopia työtuntinsa ja 
oi o suhteensa työmaalla. Sellaisessa itsenäisessä 
työssä he eivät tule piinatuiksi niillä rajoituksilla, 
jotka kiusaavat palkkatyöläisiä. Heillä voi olla, 
kuten palkkatyöläisillakin, halu kukistaa kapita
lismi, mutta heidän etunsa eivät ole yhtäläiset 
palkkatyöläisten jakapäiväisen palkkasuhteista joh
tuvan taistelun kanssa, sillä heillä ei ole samanlais
ta palkkasuhdetta.

Koska työväen liike on välttämättömästi ja pää
asiassa kosketuksissa palkkatyöläisiä päivittäin 
työmailla vastassa olevien pulmien kanssa, on pa
kollista, että sellainen liike kieltää jäsenyyteensä 
pääsyn ainekselta, jonka etu ei ole sama kuin sen, 
jonka välineeksi järjestö on tarkoitettu. Päästää 
järjestöön vierasta ja epäharmoonista ainesta, on 
samaa kuin kutsua siihen epäsopua ja ristiriitai
suutta. Mikään järjestö ei voi palvella kahta etua 
yhtä-aikaisesti.

Proletaariapa Näkökanta
Sitten on palkkatyöläisten luokan yhteiskunnat-
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iiscssa jaossa asteita, joiden päästäminen työväen
luokan taloudelliseen järjestöön on niin vaarallis
ta kokeilua, että I. W. W. on katsonut järkeväm
mäksi ja välttämättömäksi — väliaikaisesti — sul
kea heidät jäsenyydestä. Liikkeenhoitajia, ylijoh
tajia ja työnantajia, jotka paikkaavat työhön ja 
potkivat pois työstä, ei oteta järjestöön.

Nämä työläiset, asemastaan luonnollisesti joh
tuen, ovat halukkaita näkemään, että kaikki kysy
mykset, jotka kosevat työmaata, jota he johtavat 
tai hallitsevat, ratkaistaan työnantajan näkökan
nan mukaan. He täten pyrkisivät heikentämään jär
jestön tehoa. Ja enempikin, kontrolioidessaan työ
maata ja siten työläisten elämän ehtoja, voisivat 
he häiritä Union toimintaa ja jopa tuhota sen yri
tykset ja pyrkimykset. I. W. W. täten tunties
saan näiden johtajien teollisen suhteen' työläisiin, 
sulkee heidät jäsenyydestään siihen asti, kun teol- 
lisuusköyhälistö on saanut sellaisen järjestön ja 
aseman teollisuudessa, että tähän ryhmään kuulu
vat henkilöt voidaan sen jäsenyydessä kontrolloi
da turvallisesti.

Tämä yleispiirteissään selostaa miksi I. W. W. 
rajoittaa jäsenyyden vain todellisiin palkkatyöläi
siin, joilla ei ole mitään yhteyttä työnantajan 
kanssa, joka voisi tylsyttää heidän katsomuksensa 
eli sovittaa milloinkaan heidän etuaan palkkasuh
teisiin toiseksi kuin palkkatyöläisten suhde siihen
on.

I. W. W. Ei Ole Poliittinen Järjestö
Toinen yleinen harhakäsite, jonka kapitalisti- 

luokka on luonut ja ylläpitää, on se, että I. W. 
W. tavoittelee tulla suureksi vallankumoukselli
seksi poliittiseksi järjestöksi, joka pyrkii kumoa
maan vallitsevat hallitukset ja asettamaan tilalle 
oman virkavaltaisen tyranniuden. Tämä ehdotto
masti on yksi suurin valhe, jota levitetään ja 
uskotaan I. W. W :sta. I. W. W. ei ole poliittinen 
järjestö. Sillä ei ole poliittisia aparaatteja eikä 
tarkoituksia. Se, mitä se tietää politiikasta ja 
politikoitsijoista on opettanut sitä karttamaan mo
lempia kuin ruttoa. I. W. W. ei johda toimintaan
sa hallitusta vastaan lainkaan. Kaikki sen huo

mio keskittyy työmaille ja palkkasuhteisiin. I. 
W. W, ei ole poliittinen eikä poliittisvastainen. 
Se on taloudellinen järjestö.

Työtnaaiuhteiden Muuttaminen
Jokainen tunti, jokainen päivä ja viikko, jo

kainen kuukausi ja jokainen vuosi pitää I. W. VV. 
itsensä kuuluvana vain palkkasuhteiden ja sitä 
koskevien asioiden alalle, jotka sisältyvät jatku
vaan taisteluun työläisten ja työnantajien välille. 
Se pyrkii ja ponnistelee jatkuvasti herättääkseen 
työläisissä mielenkiinnon lyhemmän työpäivän 
puolesta. Se yrittää järjestää heitä tätä vaati
maan. Se järjestää heitä voittamaan korkeim
man elämäntason ja paremman terveyden ja ter- 
veellisemmät olosuhteet.

Se ei -etsi työväestölle parannuksia poliittista 
tietä, mutta taloudellisella suoralta toiminnalla.

Suora Toiminta
Tuskimpa mitään muuta käytettyä termiä, ei 

edes sanaa “radikaali", liene niin perin väärin 
tulkittu kapitalisti! uokan taholta tarkoittamaan 
rikollista tuhoa, elämän ja omaisuuden hävitystä 
kuin termiä “suora toiminta”. Työläiset on saa
tettu uskomaan, että I. W. W ;n suoran toiminnan 
miehet ja naiset kulkevat ympäri, maata ladattui
na pyssyineen, pommeineen ja myrkkyineen, kat
sellen mitä he voisivat tuhota. Työläiset on saa
tettu vapisemaan ajatustakin I. W. W :stä. Hä
vityksen on väitetty olevan sen ainoan pyrkimyk
sen ja rikolliset menetelmät sille suosituimpia kuin 
rauhan keinot.

Työläiset ovat uskoneet tämän valhepropagan- 
dan ja onnettomuudeksi monet heistä vieläkin sen 
uskovat huolimatta tosiasiasta, joka jo aikaisem
min on mainittu, että tämän järjestön rikokselli- 
seksi leimaaminen on aina täydellisesti epäonnis
tunut. Miksi ihmiset uskovat sitä, joka heille on 
monesti osoitettu valheeksi? Yksinkertaisesti sik
si, että he eivät itse vaivaudu tutkimaan tosi
asioita. He ova-t liiaksi välinpitämättömiä tutki
maan ja huomaamaan tätä ja muitakin työväen 
järjestöjä vastaan heitettyjä vai h e syytöksiä.

(Jatkoa helmikuun numerossa.)


