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Siirtolaisuus ja ril^ol^sellisuus
Kim nuori suomalainen miespal
velija Onni Talas New Yorkissa
äskettäin tunnustuksessaan ilmaisi
erään toisen suomalaisen ja itsensä
osalliseksi rikkaan 'amerikalaisen
lesken, työnantajansa Mrs. Nicholsin ryöstömurhaan ja kun Talas
seujälkeen tuomittiin syylliseksi
ensi luokan murhaan ja sähkötuo
lissa teloitettavaksi, niin lausui
tuomari tuomiota julistaessaan va
rotuksen työnantajille, että katsoi
sivat tarkemmin ketä palvelukseen
sa ottavat ja sanomalehdet ja amerikalaiuen porvaristo yleensä sai
vat uutta vauhtia häivytykselleen
siirtolaisten pahuudesta.
ja kun tuo hälyytys tämän ta
pahtuman yhteydessä erikoisesti
kohdistuu suoma laisi in siirtolai
sin, joita on paljo New Yorkissa
ja muualla sisä palvelustyössä, niin
lienee paikallaan ottaa tämä kysy
mys käsiteltäväksi peritipohjaiscmmin.
Kuten sanottu antoi tuo tapaus
“ uutta vettä myllyyn’' niille amerikalaisille sauomalchdillc ja por
vareille, jotka ovat ennemminkin
pitäneet suurta melua “ siirtolaisten
rikoksellisuuden pelottavasta kas
vamisesta”. Mutta jo ennemminkin
on tuollaisia syytöksiä ilmennyt ja
niitä ovat vahvistaneet virallisetkin tilastot. Niinpä Yhdysvaltain
y Iisiirtolaisuu s-kotni ssioneeri ke rtomuksissaan vuosilta 1908 ja 1909
käsittelee siirtolaisten luvun lisään
tymistä vankiloissa vuosina 1904
i<)o8. Ja New Yorkin valtion
vankiloiden superintendentti kerto
muksessaan v :!ta tijcx) erikoisesti
viitaten “ viimeaikaiseen merkille
pantavaan vankilain väkiluvun li

sääntymiseen”, lausuu, “että ahtaus
vankiloissamme johtuu suureksi
osaksi lisääntyneestä siirtolaistul
vasta viimeisten parin vuoden ai
kana.”
“Suuri osa turmeltuneista ja tie
tämättömistä, .. ottavat
suuret
kaupungit pääkortteereikseen. Si
ten on New Yorkin valtio ja sen
armeliaisuus- ja rangaistuslaitok
set saaneet osalleen enemmän kuin
kohtuullisen osansa ei-halutuista
siirtolaisista, laittomuuksiin taipu
via, lukutaidottomia ja virheelli
siä." Parannuskeinona esittää hän
“ näiden ei-halnttujen siirtolaisten
maahan tulon kieltämisen.”
The American Journal of Sociology-niniisessä arvokkaassa aika
kauskirjassa tammi kuu Ha 1912 kir
joittaa tästä kysymyksestä kuiten
kin meille siirtolaisille edullisem
massa
äänilajissa Yhdysvaltain
Sensusloimiston virkailija I. A.
Hourwieh lausuen m. m.: “Jos
muistetaan, että Yhdysvaltoja kos
kevat tilastot käsittävät vuoden
[90S, joka oli teollisuuslamaan*
miksen vuosi, niin tämä äkkinäinen
rikoksellismideii, mielipuolisuuden
ja kerjäläisyyilen lisääntyminen
siirtolaisten keskuudessa käv sel
väksi.”
Mitä tulee New Yorkin valtion
vankilain superintendentin lausun
toon. että mainittu valtio sai osak
seen enemmän kuin sille olisi suh
teellisesti langennut Jrikoksellisia.
niin on opettavaa vertailla viimeis
ten kymmenen vuollen vankila-ti
lastoja vankien päivittäiseen luku
määrään nähden valtion kolmessa
vankilassa ennen mainittua vuotta:
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Vuosi

ison
1001
isoa
isoa

1004
1005

IMS

1007

1DOS
100!)

Lisääni, pros. (-j- )
kokonaisuudessaan tä
Vank. luku tai väh. pros. (— ) käsittäen
män
'kolme-neljännesvuosisadan
3,370
3,334
3,235
3,317
3,405
3,404
3,473
3,456
3,817
4.420

— 4
— 2
+ 1
+ 5
+ 3
+ 2
+ 13
f 31

Me huumaamme, että vuosien
1900 ja 1907 välillä vankiloiden
asukasluku vaihteli hyvin vähän,
ulien toisinaan 4 prosenttia pienem
pi ja kohoten toisinaan 3 pros. ylä
puolelle lähtöluvun. Valtion sen■ uiksen mukaan v :lta 1905 kohosi
valtion asukasluku n pros, ja suu
ri osa tuosta lisääntymisestä aiheu
tui siirtolaisuudesta, joten yleiseen
väkiluvun kohoamiseen Verrattu
na rikoksellisten luku aleni. Vuo
sina 1908 ja 1909 osottautuu van
kiloiden asukasluku kuitenkin no
peasti kasvaneen; mutta noina
vuosina juuri siirtolaisuus Yhdys
valtoihin saavutti ennenkuulumat
toman tuloksen. Joulukuusta 1907
elokuuhun 1908 matkusti nimittäin
Yhdysvalloista pois 124,124 hen
kilöä enemmän kuin siirtolaisia
saapui; kun taas kesäkuusta 1900
kesäkuuhun 1907 Yhdysvaltain
asukasluvun netto-kasvu siirtolai
suuden kantta oli 4,500,000 henki
löä, joista New York sai suhteelli
sen osansa. Toisin sanoen, rikoksellisuuden aalto aleni silloin kun
siirtolaisuus oli suurimmillaan ja
taas päinvastoin kohosi silloin kun
siirtolaisuus vähentyi alimpaan ra
jaansa.
Tämän johtopäätöksen vahvis
taa täydellisesti oikeaksi valtiosih
teerin tilastot rikoksellisuudesta
New Yorkin valtiossa vuodesta
1830 alkaen, joka tilasto julkaistiin
v. 1909. Tuossa tilastokertoniuksessa esiintyvät numerot osottavat
selvästi kaksi seikkaa; ensiksi, että

ajan rikoksellisuus kasvot joten
kin samassa suhteessa kuin väki
lukukin; toiseksi, että vuotuiset
numerot voivat vaihdella hyvin
jyrkästi. Esimerkiksi, jos vuodet
1878 ja 1894 asetettaisiin vertailta
viksi, niin voisi tulla siihen johto
päätökseen, että rikoksellisten tuo
miot aiheuttivat hyvin huomatta
van rikoksellisuudeti alentumisen
Kun tämä aika oli nopeasti kasva
va siirtolaisuuden alkuaika Venä
jältä, niin voitaisiin edelleen väit
tää, että rikoksellistuulen vähene
minen New Yorkin valtiossa ai
heutui Venäjän siirtolaisten si
veellisestä vaikutuksesta New Yor
kin valtion asujamistoon. Nämä
johtopäätökset olisivat aivan yhtä
oikeutettuja kuin valtion vankiloi
den superintendentin edellämaini
tut johtopäätökset. Tieteellinen
tutkimus siitolaisuurien vaikutuk
sesta rikoksclltsuuteen täytyy kä
sittää pitkän aikajakson, johon si
sältyy hyvinvoinnin ajat ja teollisimslaniaannuksen ajat, joten kaik
ki satunnaiset, välilliset ja väliai
kaiset syyt voidaan niin paljo kuin
mahdollista eroiltaa.
Vahvistavatko rikoksella suu sti *
lastot New Yorkin valtiossa noiden
halyyttäjien pelon? Seuraava ti
lasto osottaa rikoksista tuomittu
jen suhteellisen lukumäärän jo
kaista 100,000 asukasta kohti (sensusti lastojen mukaan) kunakin
vuonna ajanajaksona 1830— 1905:

Tuom i tt
luku 100,Se n su sv. Tuom itt. Asukas). 000 koht
55
1830
1,059 1,919,000
1,343 2,429,000
56
1840
50
1,552 3,087,000
1850
41
1,601 3,881,000
1860
49
2,151 4,383,000
1870
56
2,847 5,083,000
1880
56
3,364 5,998,000
1890
57
1900
4,116 7,269,000
61
1905
4,942 8,067.000
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Kdelläolevasta laulusta käy sel
ville, että rikoksellisten luku oli
suhteellisesti sama v. 1890 kuin
1840. Intoli mat ia valtion asukas
luvun kokoonpanosta syntymäpaik
kaan nähden. V. 1900 oli ainoas
taan yksi enemmän tuomittuja jo
kaista 100,000 asukasta kohti kuin
v. i8<)o ja v. 1905 ainoastaan neljä
enemmän 100,000 kohti kuin 1900.
Pi siis ole mitään syytä hermostua.
Hoiinviehitt lähemmät tilastolli'Ct tutkimukset rikok selli sumien
ja väkiluvun
suhteellisuudesta
osoitat at. että ne syyt, jotka aihe
uttavat väkiluvun kohoamista, sa
malla vähentävät rikoksellisuutta
ja päinvastoin ne syyt, jotka aihe
uttavat väkiluvun alentumista lissäävät rikoksellisuutta.
Seuraavassa tutkikaamme siir
tolaisuuden vaikutusta rikokscllisuuteen Xnv Yorkin valtiossa. Scnsustilastol ulkomailla syntyneistä
eivät ulotu pitemmälle kuin 1850.
Seuraavassa
taulussa osotetaan
siirtolaisten prosenttiluku suhtau
tuneena vuosittaiseen keskimääräi
seen rikoksista tuomittujen lukuun
kunakin kymmen vuot is-jaksona :
fQ -vuoUsk.,
ypii
1850
1870
1880
1890
1900

T in m i. 100,000
iisuk. kohti
:>3
Ti 0
:>4
07
53
r>o

Siii-mlaUii,
Iirn.senttil,
21.2
25.x
26.0
23.8
26.2
26.1

Ylläoleva taulu selvästi kumoaa
sen käsityksen, että siirtolaisuus
lisäisi rikoksellisuutta New Yorkin
valtiossa. Taulun lisäksi selitettä
köön Hounviehin mukaan, että v.
1870-1880 ulkomailla syntyneiden
luku alentui suhteellisesti yleiseen
väkilukuun nähden, mutta samalla
aikaa vuosittain tuomittujen luku
kasvoi verrattuna edelliseen vuosi
kymmeneen. Vuosina 1880— 1890
näniä'suhteet olivat päinvastaiset:
ulkomailla' syntyneiden asukaslu
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ku kasvoi, mutta rikollisten luku
vähentyi. Taas vuosina 1890[<)W ulkomailla syntyneiden luku
hiukan alentui, /mutta rikollisten
luku osoitti pientä lisääntymistä.
Lyhyesti sanotuitta, ulkomailla
syntyneiden asukkaiden prosentti
luvun kasvaessa alentuu rikoksellisuus ja päinvastoin. Tämä tosiasia
osuttaa, että samat syyt, jotka kii
hottavat siirtolaisia tulemaan Y h
dysvaltoihin, taipuvat alentamaan
rikokselli st en lukumäärää.
111liaksemme nyt rikoksellisuustilast oi liiti maassa syntyneiden ja
idk oma il la syntyneiden keskuudes
sa huomaamme niistä yhteenvedon
seuraavassa lausunnossa sensuskertomuksessa. joka koskee “ van
keja": “ Näistä numeroista (tuo
mioiden Imusta) samoinkuin nu
meroista, jotka osotlavat vankien
Inkita kesäk. 30 p. 1904. käy selvil
le kuinka se yleinen käsitys, että
ulkomailla syntyneet tay Itävät van
kilat, on huonosti perusteltu tosi
asioihin nähden’'.
Vuoden 11,104 numeroiden vertai
lu vii: 181/) numeroihin osottaa.
ei lii ulkomailla syntyneiden luku
valkoihoisten vankien keskuudessa
alentui .28.3 prosentista 23,7 pro
senttiin samalla kuin maassa syn
tyneiden v ankien luku kasvot 71.8
prosentista 76.3 prosenttiin. On
ko mitään todistuksia muutok
sesta tässä suhteessa sitte vuo
den 10(4 ? Tiima kysymys voi
daan parhaiten vastata tarkasta
malla New Yorkin valtion rikos
oikeuksien tilastoja v :lta 1908.
jolloin
rikoksellisuus
kasvoi
suurimmassa määrässä ja jolloin
New Yorkiti kerrotaan saaneen
osakseen enimmän “ rikokselli siä siirtolaisia”. Valtiosihteerin
kertomuksen mukaan jakautui
vat ylemmissä oikeuslaitoksissa
(court of recard) tuomitut seu
raavasti :

‘ ;t;) i.iiIcj
im

irt|i![;il(li> u. ««■ j.i n mi.m mutiisi! iii.imlitii
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YhtlysvalloissiL syntyneitä . . . . 4,392
ClkomaLila syntyneitä ................ -,o87
Syntym äpaikka. tuntem aton . . . 272
Y hteensä 7,351
Vertaillussamme näitä nume
roitu maassa syntyneiden ja ul
komailla syntyneiden asukaslu
kuun valtiossa täytyy meidän
ottaa huomioon, lausuu I lourwich. että vankien kokonaislu
vusta ainoastaan 38 oli alle 15
ikävuoden ja ainoastaan 361 (tai
5 'ä ) oli naisia. I'[kotilailla syn1vireiden asukasluvussa kuiten
kin lapset alle 15 ikävuoden ja
naiset, jotka lisäävät vähän ri
kokseni st en lukua, muodostavat
]liene inmä 11 prosentin kuin maas
sa syntyneiden
asukasluvussa,
samalla kuin 15 ikävuoiiaat ja
vanhemmat miehet, jotka muo
dostavat suurimman osan rikoksellisista, ovat prosenttimääräl
lään lukuisammat
ulkomailla
syntyneiden joukossa, kuten vi
rallisessa sen sus-kjer toin uksessa
tästä lausutaankin :
"Jos yleinen asukasluku kai
kista ikäluokista otetaan huomi
oi m, niin perustus vertailulle ei
tule olemaan tasapuolinen useis
ta syistä. Yleisissä vankiloissa
olevat ovat kaikki väli intä in 10
vuotiaita ja melkein kaikki yli
13 vuotiaita.
Siirtolaiset ovat
e ninunä k seen
15— 40 vuoden
ikäisiä.”
Kun New Yorkin valtiosihtee
rin tilastot eivät kuitenkaan si
sällä mitään luokitusta maassa
syntyneistä ja ulkomailla syn
tyneistä
rikoksentekijöistä iän
tai sukupuolen perusteella, niin
täytyy turvautua arvioihin. 15
ikävuotta nuorempien rikoksellisteti luvun ollessa hyvin pienen
voimine otaksua heidän kaikkien
olleen maassa syntyneitä poikia
ja vähennämme heidän luvun
maassa syntyneiden rikoksellis-
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te» luvusta; täten me alennam
me maassa syntyneiden rikokselliste» prosenttilukua ja sa
massa suhteessa korotamme ul
komailla syntyneiden prosentti
lukua.
Ulkomailla syntyneiden
miespuolisten rikoksellisten lu
ku lisääntyisi myöskin, jos meiieltelisimme
samalla tavalla
naispuolisiin rikoksellisiin näh
den ja luokittaisimme kaikki ri
kosoikeuksissa tuomitut naiset
maassa syntyneiden joukkoon.
Hi ole kuitenkaan mitään syytä
otaksua, että naispuoliset rikok
sentekijät olisivat lukuisampia
maassa syntyneiden keskuudes
sa. Me voimme siis otaksua, et
tä naispuolisten
rikoksellisten
prosenttiluku ulkomailla synty
neiden
keskuudessa 011 sama
kuin miespuolistenkiii.
On otaksuttavaa, että niistä
J~J :sta, joiden syntymäpaikka
oli tuntematon, hyvin harvat oli
vat siirtolaisia, koska heidän pu
heensa ja ulkoasunsa ei osotta
nut sitä. Jättämällä tämän ryh
män kokonaan pois arvioistam
me alenna niine jälleen maassa
syntyneiden rikoksellisten lukua
verrattuna ulkomailla syntynei
den lukuun. Toi se Itäpuolen sensusmnnerot. jotka osuttavat asu
kasluvun jakautumisen syntymä
paikan perusteella, ovat vuotieltä
njoo, kun senjälkeen tapahtunut
suuri siirtolaisuuden kasvaminen
im epäilemättä lisännyt ulkomail
la syntyneiden prosenttimäärää
New Yorkin valtion asukaslu
vussa. Kaikissa suhteissa ovat
siis meidän tilastomme epäedul
lisia siirtolaisille. Seuraava tau
In osottaa maassa ja ulkomailla
syntyneiden prosenttimäärän ri
koksellisten keskuudessa, jotka
ovat 15 vuotiaita ja vanhempia
ja joiden syntymäpaikka on tun
nettu, verrattuna valtion mies-
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puoliseen asukaslukuun samassa
ikäluokassa:
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Kun siis un tehty kaikki mah
dolliset myönnytykset maassa
syntyneiden eduksi siirtolaisia
vastaan niin ulkomailla syntynei
den rikoksellisten suhdeluku on
ainoastaan 2.7 prosenttia suu
rempi kuin ulkomailla syntynei
den miespuolisten asukkaiden lu
ku valtiossa. Tähän eivät sisäl
ly tietysti pienemmät rikokset,
mutta Honnvich esittää niistä
kin tilastoja New Yorkin kau
pungista ja Kings kauntista sekä
muista kaimteista valtiossa ja
käy noista tilastoista selville, e t
tä vaikkakin New York ja Kings
kaunti, joihin kuuluvat Manhat
tan, Rronx ja Brooklyn, käsittä
vät puolen valtion asukasluvus
ta ja siirtolaisten prosenttiluku
tuolla alueella on 37.5 pros., kun
se muualla valtiossa on ainoas
taan 17.1 pros., niin siitä huoli
matta New Yorkissa ja Kings

kauniissa tuomitut päällehyökkäys-rik^kset muodostavat 2K
pros. kaikista tuollaisista tuomi
oista valtiossa ja 17.7 pros. muis
ta pienemmistä rikoksista koko
valtiossa, jos siis rikoksellisuus
olisi suurempi siirtolaisten kes
kuudessa kuin maassa syntynei
den keskuudessa, niin tämä seik
ka olisi pitänyt ilmetä huomatta
vasti vertaillessa noita numeroi
ta Suur-New Yorkin ja valtion
muiden osien välillä, mutta to
siasiassa olikin iliau päinvastoin,
jonka johdosta 3fourvvieh länsiin
kin kirjotuksensa lopuksi:
'‘Yleinen käsitys, että siirtolai
set muodostavat suuren prosen
tin rikokscllisista, perustuu sii
hen otaksumaan, että tämä maa
on pakopaikka rikoksiaan pa
koon lähteneille kaikilta maail
man kulmilta. Ei ole olemassa
mitään rikollisuus-tilastoja siir
tolaisista ennen heidän tuloaan
tähän maahan. Mutta rikolli
suus-tilastot New Yorkin val
tiosta. jonka sanotaan sisältä
vän enemmän kuin suhteellisen
osan laittomuuksiin taipuvista
siirtolaisista, oikeuttavat ainoas
taan yhden seuraavista johtopää
töksistä :
“Joko uusi ympäristö tekee
mahdolliseksi tälle rikoksiin tai
puvalle siirtolais-armeijalle py
syttäytyä lakien määrääni ien ra
jojen sisällä; tai muussa tapauk
sessa Europa» rikokselliset luo
kat, vastoin yleistä otaksumaa,
muodostavat suhteellisesti pie
nemmän osan siirtolaisten luku
määrästä — joka 011 hyvin mah
dollista, sillä rikokselliset kuulu
vat alhaisempaan osaan asujaniistosta ja ovat pakotetut py
symään kotimaissaan matkaraho
jen puutteessa.”
Muuten, näiden Yhdysvaltain
hallituksen virkailijain esittämi-

SAKEN IÄ

en meitä siirtolaisia puolusta
vien tilastojen ja johtopäätösten
yhteydessä ei voi olla mainitse
matta siitä merkillisestä ilmiös
tä, kun meidän Amerikan suoma
laiset porvarilliset “ kansallisuusmaineemme kohottajat" sanomalehdissään ja puhujiensa kautta,
muka sosialistista liikettä vas
tustaessaan, esittävät tuon tuos
takin aivan päinvastaisia tietoja
siten
todellisuudessa polkien
mainettamme.
Tämän kirjoit si
ja on omin korvin kuullut erään
anti-sosialistisen raittuspnhujan
“ pyhästä kauhistuksesta” pakah
tunut isillään kertovan kuinka esi
merkiksi M in nesota 11 ja Michi
ganin valtion vankiloissa ja hul
lujenhuoneissa i m suhteellisesti
suuri määrä suomalaisia. Mut
ta ensinnäkään tämäkään puhu
ja ei tietysti ottanut huomioon,
että esim. Michiganin valtion
vankila Marquettessa ja hullu
jen hnon e Xevvberryssa, samoin
kuin Minnesotan valtion vanki
la StilKvaterissa ja hullujenhuo
ne Kergus ikälisissä, sijaitsevat
molempien valtioiden pohjois
osissa ja että ainakin Marquetten vankila on valtion haaravankila Ylä-Michigan ia varten,
jossa suoma laisten asukasluku
on
suhteellisen suuri, valtion
pää vankila ollen Jacksonissa.
Samuin on Michiganissa suuri
valtion mieli vihaisten sairaala
riknksellisiä mielenvikaisia var
ten Uomassa, joten Xe\vherr\vssa tietenkin on suomalaisia suh
teellisesti enemmän, sinne kun
sijoitetaan potilaat suurilta suo
malaisilta asutusseuduilta. Sa
moin lienee Minnesotassa toisia
kin laitoksia e tela-osassa valtio
ta. joihin vankeja ja mielisairaita
sijoitetaan.
mutta joihin eivät
tietysti joudu valtion pohjois
osissa asuvat suomalaiset.
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Tietenkään eivät nämä “ tie
demiehet'’ myöskään ota huontii ion sitä tärkeää seikkaa, josta
edelläolevassa mainitaan, että
tällaisten tutkimusten, ollakseen
tieteellisiä missään määrin, “ täy
tyy käsittää pitkän ajanjakson,
johon sisältyy hyvinvoinnin ajat
ja tcollisuuslamaaiuiuksen ajat.
joten kaikki satunnaiset ja väli
aikaiset syyt voidaan niin paljo
kuin mahdollista eroitta»”. Niin
pä Minnesotassa ja Michiganis
sakin suomalaiset, jotka työsken
televät pääasiassa kaivosalueil
la, ovat joutuneet viime vuosina
näillä teollisuusaloilla vallitsevan
“huonon ajan”, koneiden kehi
tyksen ja useiden muiden n. k.
“ välillisten” syiden takia, erikoi
semmin kärsimään sitä kurjuut
ta, joka todellisuudessa aiheuttaa
rikoksia ia mielisairautta ja mui
ta kärsimyksiä työväenluokan
keskuudessa, johon suomalaiset
näilläkin seuduin lukeutuvat noi
ta harvoja “ kansallismismaiiieen
kohottajia"
lukuunottamatta,
jotka elävät ja rikastuvat kaikeltaisella keinottelulla.
Samalla kun tämä amerikalaisen halli tus virkailijan ■ selostus
tästä kysymyksestä on meille
siirtolaisille suosiollinen nykyi
sissäkin oloissa paljastaa se
myöskin sen todellisen sosialis
tisen per us väitteen oikeuden, et
tä taloudellinen hyvinvointi pois
taa rikokselli suut ta ja että siis
lopullisesti ainoastaan sosialismi,
joka vaatii jokaiselle täydet tu
lokset työstään, on se yhteiskun
nallinen liike, jonka edistämisek
si jokaisen rehellisen ja tietoi
sen työläisen olisi toimittava ja
uhrattava jotain osaltaan ja että
kaikki porvarilliset “uudistusliik
keet ovat ainoastaan turhaa tuu
len pieksä mistä.
T. M.

