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I. W. W:n jäsenen ei pidä käsittää järjestöä 
jonkunlaiseksi “rahamyllyksi," johon hänen on. 
pistettävä viisikymmentä senttiä tai dollari joka 
kuukausi ja  josta hän heti saa takaisin suuren 
palkankorotuksen ja suuria parannuksia työ- 
suhlcihtnsa. Hänen kuukausittain maksamansa 
jäsenvero kootaan häneltä siksi että unio tar
vitsee rahaa kirjapainotyöhön, vuokraan, toi
mistojen ylläpitämiseen, postikuluihin ja  kaik
kiin menoihin joihin unio joutuu, ollakseen 
uno. Tällä rahalla maksetaan ne välineet ja 
tarvikkeet joilla unio toimii; raha ei suorita 
toimintaa. Odottaa, että pelkkä union koneis
ton olemassaolo, sen painetut välineet, tai sen 
haalit tuoleineen, Järjestäisivät työväenluokan 
ja hankkisivat sille korkeampia palkkoja, olisi 
samaa kuin jos mies, ostettuaan auton, odottai
si siitä hinnan maksamisen yksistään vievän 
hänet jonnekin, ilman gasolinia tankissa tai 
ajuria ohjauspyörässä'.

Sitä “gasolinia,” joka union koneiston panee 
käyntiin, ei voida mistään ostaa; se on sen Jä
senistön enerkia, toiminta ja  innostus. Siksi 
sen täytyy tulla jäsenistöltä, huolimatta siltä 
kuinka paljon he maksavat jäsenmaksuina. 
Unio ei ole sellainen väline joka tekee meidän 
puolestamme jotain sellaista mitä me emme 
itse voi tehdä; se on väline joka tekee meidät 
kykeneviksi yhdessä suorittamaan tekoja, jolta 
me emme voi yksitellen tehdä. Meidän jäsen
maksumme maksavat tämän välineen ylläto- 
kustannukset. Niillä ei osteta, eikä koskaan 
voida ostaa, sitä tekojen suoritusta, joka mei
dän itsemme on tehtävä, sillä se ei ole ostetta
vissa.

I. W, W, odottaa jäseniltään ensitilassa sitä, 
että he ovat toimivia. Jokaiselle I. W. W:n jä 
senelle, järjestöön yhtyessään, tehdään kaksi 
kysymystä, joihin hänen on vastattava myön
teisesti; “Sitoudutko noudattamaan tämän jär
jestön perussääntöjä ja säädöksiä?” “Tahdotko 
tutkia sen periaatteita ja tehdä sen tarkoitus
perät itsellesi tunnetuiksi?" Jos kaikki jäsenet 
Olisivat täyttäneet nämä lupaukset, olisi työ

väenluokan Yksi Suuri Unio jo toteutettu tosi
asia

Pysy uniosi mukana
Me odotamme jäsenemme pysymään muka

namme, ei ainoastaan silloin kun asiat menevät 
hyvin, mutta silloinkin kun ne eivät mene niin 
hyvin. Juuri siitä syystähän me I. W. W :tä ta r
vitsemmekin, koska asiat eivät mene hyvin. 
Kaikki seikat on järjestetty siten, että jäsenil
lemme olisi helppoa pysyä mukanamme. Ylei
nen uniosta toiseen muuttojärjestelmä antaa 
tilaisuuden maksuttomasti muuttaa mihin toi
seen teollisuusunioon tahansa, jos jäsen muut
taa työalaa. Työttömiä jäseniä varten perus
säännöt oikeuttavat teollisuusunlot ottamaan 
käytäntöön erikoiset jäsenverot, näiden työttö
mien jäsenten edelleen järjestössä säilyttämi
seksi. Sellaisessa jäsenistön kontrolloimassa 
järjestössä, kuin I. W. W. on, ei löydy mitään 
syytä unfosta eroamiseen tyytymättömänä, mi
ten hyvänsä asiat menevätkin. Yhden Suuren 
Union suuri ihanne — suurin ja parhain ihan
ne tämän maan päällä — ylittää kalkki vähä
pätöiset henkilökohtaisuudet ja tilapäiset vas
toinkäymiset, joita jäsenistö saattaa kohdata. 
Me emme voi saada työväenluokkaa pysymään 
järjestyneenä, jos emme itse pysy järjestyneinä.

Jäsenten yksityiselämä el ole uniolle kuuluva 
asia. Me tahdomme että jäsen jättää henkilöl
liset vakaumuksensa uskonnosta ja muista ky
symyksistä, samoin kuin politiikkansa ja muut 
sosiaaliset yhteytensä, union haalin oven ulko
puolelle, siitä sisään astuessaan. Hän voi ne 
siitä jälleen ottaa ja hoitaa niitä vakaumuk- 
siensa mukaisesti ulos mentyään, mutta näitä 
unioon kuulumattomia asioita ei ole sekoitetta
va union asioiden kanssa; silloin el unio myös
kään tahdo sekaantua niihin.

Unio-kasitettä on levitettävä
I. W. W. haluaa että sen jäsenet levittävät 

sen sanomalehtiä ja kirjallisuutta; kuuntelevat 
tarkkaavaisesti sen puhujia, ollakseen mahdol
lisimman selvillä asioista. Me odotamme jäse
nistömme olevan samasta merkityksestä muu
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hun työväenluokkaan nähden kuin hiiva on tai
kinaan, johon se sekoitetaan. Me havaitsemme 
työläisiä järjestaessämme että union kortin 
saaminen miehen taskuun on helpompaa kuin 
unio-käsityksen saaminen hänen päähänsä ja 
unio-ihanteen saaminen hänen hydämeensä. 
Ilman sitä ei hänestä koskaan tule union mies
tä. Puhujain, kirjallisuuden, kokousten ja mo
nien muiden välineiden kautta I. W. W. koet
taa tehdä työläisistä union miehiä. Mutta mei
dän täytyy luottaa siihen yhtämittaisempaan ja 
vaikuttavampaan kosketukseen, joka on työläi
sen ja työläisen välillä työmaalla, naapurin ja 
naapurin välillä, unio-vakaumuksen lujittami
sessa. Union miehen tekemiseen tarvitaan mo
nien yhteistä vaikutusta. Yksi Suuri Unio on 
tarkoitettu kehittämään union ilmapiiriä kautta 
koko yhdyskunnan; m utta tämän toteuttami
seksi on tarpeellista että sen jäsenistö tuntee 
sen periaatteet ja levitää tietoa siitä tuttavien
sa keskuuteen.

Perheen leivänhankkijalle on vaikeata olla 
kunnollinen union mies jos hänen taloutensa 
toiset jäsenet ovat siinä suhteessa häntä vas
taan. Useinkaan mies ei tee mitään saadak
seen vaimonsa ja  perheensä käsittämään unio- 
ajatusta ja unio-ihannetta. Silloin kun mies 
tietää että hänen on mentävä lakkoon, vaimo 
ehkä ei ole kuullut asiasta mitään muuta kuin 
sen mitä kapitalistiset sanomalehdet ovat sa
noneet, että miehen tulisi olla uskollinen ja  py
syä työpalkassaan. Että mies voisi olla toimiva 
ja tehoisa union jäsen, kaikista esteistä ja si
teistä vapaa, tulee hänen perheensä myöskin 
olla unionismin kannattaja. Tämä hyöty par
haiten saavutetaan kehittämällä unionismin yh 
teishenkeä. I. W. W:n apujärjestöt ja niiden 
järjestäm ät seuraelämätoiminnat ovat keinoja 
tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi.

Kaikki tämä vaatii jäsenistöltä hyvää ym
märtämystä; ei ainoastaan järjestön periaattei
den, mutta myöskin niiden sosiaalisten tekijäin 
ymmärtämystä, joista nämä periaatteet ovat 
syntyneet. Me käsitämme että se olisi mainio 
asia, jos kaikki meidän jäsenemme voisivat olla 
oppineita taloustieteilijöitä. Me olemme kuiten
kin hyvin tyytyväisiä silloin, kun meidän jäse
nemme ovat saaneet opetetuksi kaikille työläls- 
tovereilleen tämän yksinkertaisen, kaksi sanaagj

sisältävän talousopillisen läksyn: ÄLÄ RIKKU- 
ROI!

Kun enemmistö työläisistä on oppinut tä 
män läksyn, tulee meillä olemaan toisenlainen 
maailma asuttavanamme. Olkoonpa lakko ke
nen tahansa, älä rlkkuroi. Josko sinä olet la
kossa tai et, sinun asiasi, työväenluokan jäse
nenä, on tehdä varmaksi se, että kukaan naa«- 
purelstasi ei ole rikkurina. Koeta saada kaikki 
työläis toverisi ymmärtämään, että työläisiä ei 
ole työttöminä siksi että on liian paljon lakko
ja; he ovat työttöminä siksi, että lakkoja ei ole 
ollut kylliksi. Rikkuri ei palvele omia etujaan; 
hän suorittaa työnantajansa likaista työtä ja 
joutuu ulos potkituksi ja syljetyksi niin pian 
kun hän on sen suorittanut.

Rikkuri on työväenluokan kaiken kurjuuden 
ja kaikkien vaikeuksien alkusyy; häntä on pi
dettävä kamalampana kuin spitaalitautia, in
hoitta vampana kuin mitään likaläjää ja vaaral
lisempana kuin taudin saastuttamaa asuntoa. 
Hänen rikkuroimisensa on anteeksiantamaton 
rikos työväenluokkaa vastaan.

Rikkuri on lakkojen yhteydessä tapahtuvan 
väkivallan, vangitsemisten ja vastuksien aiheut
taja. Rikkuri on se, jota vastaan työläisten on 
taisteltava, eikä työnantaja, sillä rikkuri tais
telee hänen puolestaan. Silloin kun rikkureita 
ei ole, on lakkotaistelu yksipuolista ja työläis
ten voitto varma.

Rikkuri on aikakautemme suuri rutto ja  sel
laisena häntä on kohdeltava. Hän on omaa
tuntoa vailla oleva heikko raukka ja hänet on 
pakotettava käsittämään että rikkuroiminen ei 
ole turvallista. Rikkurin ei saa sallia rikkuroita.

Tämän kaksinaisen talousopillisen läksyn 
opettaminen työläistov e reilleen, unio-käsityksen 
levittäminen, union toiminnan edistäminen kai
kin tavoin parhaan kykynsä mukaan, union oh
jelman itselleen selväksi tekeminen, union mu
kana pysyminen menestysten ja vastusten läpi 
— nämä ovat ne suuret tehtävät, jotka I, w . W. 
odottaa jäsentensä suorittavan,

Hyvän union saamiseen vaaditaan hyvä jär- 
jestörakenne, hyvä ohjelma ja hyvät jäsenet. 
Me olemme vakuutettuja että meidän järjestö- 
rakenteemme, ohjelmamme ja jäsenemme ovat 
parhaat maailmassa. Jäsenen tehtävä on ne 
sellaisina säilyttää ja  saada kaikki työläiset kä
sittämään että siten on asia.


