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Valkoinen orjuus

Tuskin mikään nykyajan yhteis
kunnallinen ilmiö on ollut niin 
yleisen ja paljon tutkimisen alaise
na viime aikoina kuin niin kusuttu 
“ valkoinen orjuus/’ Jokaisessa 
Yhdysvaltojen huomatuimmassa 
kaupungissa on joko valtion, hal
lituksen tai jonkun “ yleistä hyvää” 
harrastavan yhdistyksen valitsema 
valiokunta tutkinut tätä kysymys
tä löytääkseen syyn siihen, miksi 
tuo kauhea, koko yhteiskunnan 
juuria mädättävä pahe yhä kasvaa.

Näiden tutkimusten tulokset kaik 
k iällä ovat olleet samanlaiset. On 
ilmennyt ensiksikin se seikka, et
tä kiihoittimina tyttökaupan no
peaan kasvamiseen on liikevoitto 
ja toiseksi että naisten alhaiset 
palkat ja kurjat työ- ja asunto- 
suhteet joko suorastaan pakotta
vat naisia prostitutsiooiiiin tai te
kevät heistä helposti pyydystet
tävää saalista tyttökaupan har
joittajille. Vielä kolmaskin seik
ka on ilmennyt näissä tutkimuk
sissa, ja se on, että prostitutsio- 
nilla on huomattava osansa kapita
listisessa politiikassa, että niillä 
henkilöillä, jotka tavalla tai toi
sella saavat liikevoittoa tästä hir

vittävästä paheesta, on huomatta
va määräämisvalta kaupunkien hai 
lituksissa.

Räikeänä todistuksena siitä kuin 
ka läheisessä yhteydessä prosti- 
tutsioni ja tyttökauppa ovat kapi
talistisen hallituksen kanssa, on se,, 
että tämän paheen olemassa oloa 
on yritetty peittää ja estää tule
masta yleisen huomion alaiseksi. 
Vuonna 1910 sensuroitiin halli
tuksen virallinen kertomus tyttö- 
kaupasta Yhdysvalloissa. Sensu
roitu kertomus tunnetaan nimellä 
“ senatin asiakirja no. 198." Sitä 
ehdittiin jakaa ulos vain pieni mää 
rä, kun sen jakaminen kiellettiin. 
Sen jälkeen ei hallituksen väen- 
laskutilastoja kerättäessä ole pros- 
titueeratuista natsista tehty eri
tyistä tilastoa. Heitä ei ole luo
kitettu erikseen vaan laskettu ko
tona olevien naisten lukuun, joilla 
ei ole mitään ammattia.

Mutta kuten kuluneet vuodet 0- 
vat osoittaneet, asia ei ole pysynyt 
salassa. Tutkijatoimi kuntain ker
tomukset ovat sisältäneet aivan sa
moja asioita, mitä senaatin asia
kirja n:o 198 sisälsi. Ja sanoma
lehtien kautta näiden kertomusten
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sisältö on selostettu suurelle ylei
sölle. Philadelphiassa äskettäin 
kielsivät poliisiviranomaiset sellai
sen kertomuksen postissa lähettä
misen, “kiellettynä” painotuotteena. 
Tätä kertomusta oli eräs kirkko
kunta painattanut kymmenen tu
hatta kappaletta ja aikoi sen avul
la tehdä tietyksi kuinka laajalle 
prostitutsioni ja tyttökauppa ovat 
levinneet Philadelphiassa.

Toukokuussa julkaisi “Bureau 
of Social Hygiene*) kertomuksen 
prostitutsionista New Yorkissa. 
Tämän kertomuksen mukaan Man 
hattanissa**) on viisitoista tuhat
ta prostituerattua naista. Ja nii
den miesten ja nuorukaisten luku, 
jotka päivittäin käyttävät näitä nai
sia Manhattanissa on vähintäin 
sata viisikymmentä tuhatta. Kuta
kin naista päivässä käyttää noin 
10— 15 miestä. Syracusessa, N. Y. 
ja Chicagossa kerätyt tilastot o- 
sottavat, että näissä kaupungeissa 
niiden miesten luku, jotka kutakin 
prostituerattua naista päivässä 
käyttävät on jokseenkin sama kuin 
New Yorkissakin.

Manhattanissa on 1,606 paheen- 
pesää eri osissa tätä kaupungino
saa. 1,172 paheenpesää löytyi tut
kimuksen aikana 575 vuokraka- 
sarmista. Helmikuulla v. 1912 
otettu väen lasku kahdestakymme
nestä seitsemästä näistä vuokraka- 
sarmeista, joissa pahetta harjoite
taan, osoittaa että niissä asui sil
loin 425 alle kuudentoista vuotias
ta lasta.

Tutkijatoimi kunta myöskin löysi 
yhdeksänkymmentä hotellia, joissa 
harjotetaan prostitutsionia. Kussa
kin hotellissa ovat naisensa, joi-

*) Vakituinen paheita tutkiva toi
mikunta, jo oka puheenjohtajana on 
John 1), Rockefeller nuorempi.

**) Manhattan on osa New Yorkin 
kaupungista.

den ei sallita harjoittaa liikettään 
toisissa samanlaisissa hotelleissa.

Hieromalaitoksissa {massage 
parlors) harjotetaan myöskin hy
vin paljon prostitutsionia. “ Viime 
vuosien kuluessa ovat hieromalai- 
tokset nopeaan lisääntyneet,” sa
notaan kertomuksessa, “ Niitä on 
nykyään Manhattanissa neljättä sa 
taa. Monessa näissä laitoksissa ei 
yritetäkkään peittää sen liik
keen todellista luonnetta, mitä niis
sä harjotetaan.”

Läheisessä yhteydessä varsinais
ten prostitutsionilaitosten kanssa 
ovat kapakat, konserttisalit, ka- 
barettinäyttelyt, tanssisalit, ilvei- 
lyteatterit, huvipuistot, ja huvilai- 
vat. Kapakan perähuone useinkin 
on mitä kurjimman alennustilan 
näyttämönä. Useissa näissä teke
vät naiset aivan julkista kauppaa.

Yleiset tanssisalit ovat tavalli
sesti tyttöjen pyydyspaikkoja, jois 
sa orjakauppiaat tekevät työtään. 
Näissä tanssisaleissa käy nuo
ria tyttöjä, joista toiset ovat 
vielä aivan viattomia ja toi
set eivät vielä vallan syväl
le vajonneita, ja myöskin nuo
ria miehiä, jotka eivät ole vielä pa
heisiin kokonaan uponneita. Näis
sä tanssisaleissa ovat niin kutsutut 
“ kadetit” (tyttöjen pyydystäjät) 
aina työssään. He tavallisesti o- 
vat hienokäytöksisiä, hyvin puet
tuja ja osaavat esiintyä tuntemat
tomille miellyttävästi. Heidän ta
vallisin keinonsa viekö telia nuoria 
viattomia tyttöjä on se, että he te
keytyvät rakastuneiksi ja siten saa 
vat tyttöjä pauloihinsa. Useissa 
tanssisaleissa, kuten ilmeni Chica
gossa pidetyssä kuulustelussa, juo
vutetaan tytöt huumaa villa juo
milla ja käytetään suoraa väkival
taa.

Kivat enään porvaritkaan aina 
väitä, että kukaan nainen menisi 
tietensä ja vapaaehtoisesti prostitu-
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eratuksi, vaikka se pintapuolin 
katsoen useassa tapauksessa sel
laiselta näyttää.

New Yorkin tutkijatoimikunnan 
kertomuksessa sanotaan: “ On tur
haa selittää tätä ilmiötä sillä pe

r ä y t tä ä  siltä, että ei hyvin u- 
sein tapahdu sitä, että nainen va
litsee tämän elämän pelastuakseen 
nälkäkuolemasta, mutta totta on 
se. että suurin osa prostituera- 
luista naisista tulee ammattitaidot-

Valkoinen orja

rustcella, että se johtuu ihmisluon
teen heikkoudesta. Ihmisluonne 
ei vaadi niin paljoja ja niin kau
heita uhreja. Siihen on syynä ka
vala, julkea, ja armoton riistämi
nen. . . .

tornien työläisnaisten keskuudes
ta.” Siis niiden naisten keskuu
desta, jotka ansaitsevat kaikista 
vähimmän palkkaa.

Pahepesien pitäjistä ja tyttöjen 
pyydystäjistä sanotaan: “Nämä
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miehet ja naiset ovat tunnetun jul
keita. Kavaluudella ja rahan avul 
la he tavallisesti kiertävät la it... 
Suurin osa heistä on koko ikänsä 
harjoittanut tyttöjen pyydystämis
tä ja paheenpesän pitämistä. He 
ovat toimineet Argentinassa, Bra
siliassa, Cubassa, Canadassa, Alas
kassa ja kaikissa tämän maan suu
rimmissa kaupungeissa. . . .  Yksi 
heidän keskuudessaan täällä on ‘ku 
ningas* ja hänellä uskotaan olevan 
suuren vaikutusvallan viranomai
siin. Hän määrää, josko voidaan 
pitää julkisia pahepesiä vaiko sa
laisia.

“Joka tapauksessa tytöt ovat eh
dottomasti orjia. Se ei aina mer
kitse sitä, että heidät pidetään lu
kittujen ovien takana, mutta löy
tyy niin paljon muita keinoja mil
lä nämä julmurit pitävät tyttöjä 
valtansa alaisina.”

Kolmenkymmenen paheenpesän 
vuotuinen voitto Manhattanissa on 
vähintään $2,000.000 ja siihen ei 
ole luettuna vielä väkijuomista ja 
tupakasta kiskottu voitto, joita 
viimemainitulta nautintoaineita 
näissä laitoksissa myydään tavat
toman korkeista hinnoista. Chica
gossa on toista sataa hotellia, jot
ka vuosittain maksavat suuna sum 
mia politikoitsijoille ja viranomai
sille vallasta ja suojeluksesta. Ete
läpuolen punaseti lyhdyn osastossa 
on parisataa samallaista hotellia, 
jotka maksavat suojeluksesta vuo
sittain $250,000. Pari tällaisen ho
telin pitäjää Chicagossa on sano
neet maksaneensa 0,000 vaali ra
hastoon vuosittain. Yleisesti tun
nettu tosiasia on se, että prostitut- 
sioniliikkeen harjoittajat kaikissa 
suurissa kaupungeissa maksavat 
tuhansia dollareita vuodessa po
litikoitsijoille ja poliiseille ja jos
kus muillekin kaupungin hallituk
sen jäsenille, että saavat siten häi
ritsemättä harjoittaa liikettään.

Ja että tätä liikettä “sivistyksen 
vartijat" suojelevat, siihen on ole
massa runsaasti todistuksia joka 
kädellä, New Yorkin poliisitoi
miston kirjoissa sanotaan, että 
prostitutsionilaitoksia Manhattanis 
sa tammi k. ensi päivästä elokuun 
ensi päivään 1912 oli sata kaksi
toista. Tutki jatoimikunta löysi 
prostitutsionilaitoksia samalla ai
kaa samalta alueelta kahdeksan 
sataa ja kahdeksan. Verrattuna po
liisitoimiston ja  tutkijatoimikun- 
nan tilastoja toisiinsa on niiden 
ero poliisipiirittäin seuraava: Kuu
dennessa poliisipiirissä ilmoittavat 
poliisit paheenpesiä olevan kahdek 
san ja tutkijat löysivät niitä kah
deksantoista; viidennessätoista po
liisipiirissä poliisit ilmoittivat yh
deksän, tutkjat kuusi kymmentä vii
si ; kahdennessakymmenennessätoi- 
sessa poliisipiirissä poliisit ilmoit
tivat kymmenen, tutkijat sata kah
deksantoista ; kahdeskymmenes- 
kuudennessa poliisipiirissä poliisit 
ilmoittivat kuusitoista, tutkijat sa
ta kohnekymmentäkolme. Vuokra- 
kasarmeissa poliisit ilmoittivat ole
van kolniesataancljäkynunentäyh- 
deksän ja tutkijat löysivät niitä tu- 
hatsata seitsemänkymmentäkak s i.

Pahepesien pitäjät myöskin itse 
usein omistavat kiinteimistöjä, ja 
näiden paikkojen ostaminen ja 
myöminen on myöskin järjestet
ty tuottava liike. Osakkeiden hin
nat nousevat ja laskevat sen mu
kaan kuinka hyvin prostitutsioni- 
liike kulloinkin kannattaa. Yleinen 
mielipide ja hallituksen jäsenten 
suosio tai epäsuosio vaikuttaa pi
an osakemarkkinoihin. Juuri en
nen peluri Rosenthalin murhaa oli
vat osakkeiden hinnat tavattoman 
korkeat, murhan jälkeen ne ovat 
laskeneet.

Ja ketkä ostavat ja myyvät o- 
sakkeita tähän liikkeeseen ja ket
kä vuokraavat huoneita niille, jot-
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ka tätä liikettä harjoittavat? Ei
vät suinkaan joka tapauksessa ne 
ihmiset, jotka tunnetaan “ huonojen 
ihmisten" nimellä. Samat ihmiset, 
jotka vuokraavat tulojaan prosti- 
tutsioniliikkeen harjoittajille iu~ 
seinkiu istuvat kirkossa lähinnä 
jumalan alttaria ja lähettävät har
taimmat rukouksensa taivaaseen, 

•että jumala johdattaisi ihmiset pois 
synnin teiltä. Joko lietensä tai tie
tämättään “hyvät" ihmiset yhtä 
hyvin kuin “pahatkin” ihmiset hyö 
tyvät prostitutsionista. Ja liike, 
pysyäkseen tuottavana, tarvitsee 
yhä uusia ja uusia uhreja. Tuhan
sia, kymmeniätuhansia ja satojatu
hansia nuoria viattomia tyttöjä 
uhrataan sille joka vuosi. Ja huo
limatta kaikista laillisista toimen
piteistä, ja armelijaisuusyhdistys- 
ten ja kristillisten seurojen pelas- 

tustoimenpiteistä, prostitutsioonilii- 
ke yhä kasvaa, vieden yhä use
amman uhrin joka vuosi. Samal
la aikaa kuin kuusi viatonta uhria 
saadaan pelastetuksi kuusi sataa 
syöstään auttamattomasti kurjuu
den alimpaan kuiluun. Kuvaavana 
todistuksena siitä kuinka toivotonta 
tuo pelastustyö nykyisen järjestel
män vallitessa on, on erään papin 
tunnustus, joka on kymmenen vuot 
ta toiminut sellaisen pelastusyh- 
distyksen jäsenenä Etelässä. Kym
menen vuotta taisteltuaan prostitut 
sioniliikettä vastaan hän vihdoin
kin on nähnyt taistelun turhaksi. 
Hän väittää, että tälle kysymyk
selle ei löydy mitään mahdollista 
ratkaisua ja että tämä pahe ei 
tule koskaan vähentymään, vaan 
sen sijaan kasvamaan ja että sitä 
ei koskaan voida hävittää. Jos o
taksuttaisiin, että nykyinen yhteis
kuntajärjestelmä tulee edelleenkin 
pysymään, niin silloin olisi pappi- 
parka aivan oikeassa, ja ihmiskun 
ta, kaikesta edistyksestään huoli
matta olisi tuomittu hukkumaan
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paheisiinsa. Mutta niin onnetto
masti ei asianlaita kuitenkaan ole. 
Vanhentuneen yhteiskuntajärjestel
män kukistuttua kukistuvat myös
kin sen järjestelmän synnyttämät 
paheet, niiden mukana prostitutsi- 
oninkin.

On uudelleen ja uudelleen todis
tettu, että prostitutsionin ja tyttö- 
kaupan kasvamiseen on syynä tuo
tannon välineiden yksityisomistus- 
oikeus ja liikevoitto. Liikevoiton 
tähden työläistyttöjen täytyy teh
dä nälkäpalkoilla työtä ja joutua

avuttomina tyttökaupanharjoittaji 
en uhreiksi. Liikevoiton tähden 
prostitutsioniliike kasvaa. Kun yk
sityisen! istusoikeus ja sen mukana 
liikevoiton mahdollisuus poistuvat, 
silloin poistuu pääasialliset syyt 
prostitutsiooniinkin. Ja sen jäl
keen poistuvat kaikki ne syyt jot
ka nykyisessä yhteiskunnassa toi
selta puolen synnyttävät prostitut
sionin tarpeen. Ja silloin häviää 
prostitutsioni itsestään.

S e lm a  Jokela .

0 0 0 0

Syndikalismi, industrialinen unio- 
nismi ja sosialismi

IV. SABOTAGE VALLAN K U M O U KSELLISEN A ASEENA,

Sabotage johtuu ranskalaisesta 
sanasta “ sabot”, puukenkä, Har- 
jottaa sabotagea on siis olevinaan: 
tehdä työtä puukenkämäisesti. En
sikerran tämä sana luultavasti e- 
siintyi Ranskan työväenyhdistys- 
ten kongresissa v. 1897. Kongressi 
käsitteli m. m. boikottauskysymys- 
tä ja sitä keinoa, jota brittiläiset 
uniot olivat harjottaneet, joka tun
nettiin nimeltä “Ca canny”, käy 
li il jaan. Lausunnon laatijat, Emi
le Pouget ja Paul Delasse, molem
mat kuuluisia anarkisteja, koettivat 
saada tälle skotlantilaiselle sanalle 
jotain vastaavaa ranskan kielessä 
ja keksivät “ sabotage”-sanan.

Sabotage saattaa olla väkivaltai
nen tai rauhallinen. Se saattaa kä
sittää omaisuuden hävittämistä tahi 
ei. Se voi perustua laittomiin te
koihin tahi ei laittomiin . Se saat
taa käsittää valeen puhumista talli 
suoran totuuden lausumista. Sille 
tuskin löytyy rajoja. On sentäh- 
den melkein mahdotonta antaa sii

tä vissiä, tyydyttävää määrittelyä, 
vaikka me ymmärrämmekin sen 
tarkotuksen.

Muutamia esimerkkejä: Partu
rit olivat Parisissa lakossa. Kim 
eivät saaneet muuten työnantajia 
taipumaan, heittivät joka yö po* 
taskaa liikkeen maalatuille seinille, 
jotta ne pilaantuivat, tulivat siivot
toman Hakosiksi. 2,200 :sta partu
riliikkeestä 2,000 joutui tällaisen 
menettelyn uhriksi vuosien 1902 
— 1906 välillä. Työnantajat olivat 
monessa tapauksessa iloisia myön
tymään työntekijäinsä vaatimuk
siin, saatuaan ensin maksaa kalliit 
korjauskustannukset. —  Puotipal- 
vclijoille ja tarjoilijoille sopivana 
muotona on käytetty n. s. “ avo- 
suu”-tapaa. Esim. rohdoskauppaan 
tulee kuiiti ja tilaa reseptin mukaan 
lääkettä. Rohdonlaittaja kuiskaa, 
että samaa lääkettä saa yhdellä vii
desosalla hintaa kun ostäa vain pa
ria lääkelajia, joita muka reseoti 'k  
sinkertaisesti -sisältääkin. Kuiiti


