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Siirtolaisuus Yhdysvalloissa
Kirjottanul j . tV. Kannasta

II.

Jotakuinkin tarkkojen tilasto
jen mukaan noin n elj ä viidettä- 
osaa tänne tulleista siirtolaisista 
on “raskaan työn tekijöitä”. V. 
1907 tulleista 1,285,000 siirtolai
sesta ilmotti ainoastaan 12,600 
kuuluvansa henkisen työn teki
jöihin; jonkun ammatin osaavia 
oli tuossa joukossa 190,000 eli 
noin 15 prosenttia, jotavastoin 
ammattitaidoton!ia oli 760,000 ja
304,000 oli etupäässä naisia ja 
lapsia, joiden joukossa ei ollut 
ammattitaitoisia. Etelä-Italiasta 
tuleesta 242,000 siirtolaisesta ai
noastaan 701 oli henkisen työn 
tekijöitä. Puolalaisista 138.000 
siirtolaisesta henkisen työn te
kijöitä oli 273. Juutalaisista mel 
koisen suuri prosentti on henki
sen työn tekijöitä ja ammattilai
sia. —  Kuten tiedämme haluavat 
Amerikan kapitalistit saada tän
ne mahdollisimman suuren ar
meijan sellaista työvoimaa, jolla 
ei ole mitään ammattia —  jotka 
ovat helpoimmin nylettävää ja 
edelläolevan tilaston mukaan ei 
heillä ainakaan pitäisi olla va
littamisen syytä.

V. 1900 sensus osottaa ulko
mailla syntyneitä olevan noin yk
si kolmasosa teollisuuden pal
veluksessa ; kaivosmiehistä on

puolet ulkomailla syntyneitä, 
mutta maanviljelyksessä heitä 
on ainoastaan noin yksi kahdek
sas osa. Vanhoillisemmatkin 
amerikalaiset taloustieteilijät sa
novat esim. kaivosteollisuudessa 
vallitsevien nälkäpalkkojen joh
tuvan siitä, että ulkomaalaiset, 
joilla ei ole ollut useissa tapa
uksissa mitään järjestöjä ja ei
vät ole a m eri k ala isiinkään työ
väenjärjestöihin kuuluneet, ovat 
“pilanneet” työmaat.

Edelleen tilastot osuttavat tän
ne siirtyvän miehiä paljon run
saammin kuin naisia. V. 1907 
tuli tänne 929,976 mies- ja 355.- 
373 naispuolista siirtolaista. Ko
ko siirtolaisuushistorian ajan voi
daan sanoa tänne tulleista siir
tolaisista kaksi kolmatta osaa 
olleen miehiä. Tästä johtuu, et
tä täällä on miehiä noin mil
joonaa enemmän kuin naisia, 
huolimatta siitä, että kuolevai
suus miesten keskuudessa on pal
jon suurempi kuin naisten, johtu
en tapaturmista ja kaikesta muus 
ta työvoiman surkeilemattomas- 
ta hyöstöviljelyksestä.

Seuraava taulukko osottaa 
Yhdysvaltain kansan kasvamista 
viimeisen sadan vuoden ajalta 
väkilukuun verrattuna:
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Vnoi Koko li Siirtolai - Synty
säys % s nu s % neitä %

1800 35-70
1810 36.38
1820 34*07
1830 33*55
1840 32.67 4.66 28.01
1850 35*87 10.04 25-83
1860 35*5» 11.12 24.46
1870 22.63 7*25 I5-38
1880 30.08 7.29 22.79
1890 25*50 10.46 15.04
]<)O0 20.73 5*86 14.87
n)io 21.02 ” •57 9*45

Kuten edellaolevasta taulukos
ta huomaani me on väestön lisä
ys syntymisen kautta vähenty
nyt sitä mukaa kuin se on siir
tolaisuudenkin kautta enentynyt. 
Tästä ovat porvarilliset talous
tieteilijät vetäneet sellaisen joh
topäätöksen, että siirtolaisuus ei 
ole vaikuttanut mitään tämän 
maan väkiluvun lisäykseen, sil
lä sitä on seurannut syntyneisyy
den pienentyminen. Tällainen 
väite ei kuitenkaan voi olla to
tuudenmukainen eikä edelläoleva 
tilastokaan anna sille mitään tu
kea. Päinvastoin näemme, että 
niinä vuosina joina siirtolaisuus 
on vähentynyt ei syntyneisyys 
vähemmässäkään määrässä osot- 
tautunut nousevan. Mitä tuo 
taulukko todistaa. on se, että 
pulakaudet ovat vaikuttaneet hy
vin nopeasti siirtolaisuuteen, pie
nentäen sen joskus melkein puo
lella ja edelleen se todistaa syn
tyne isyys-prosentin alentuneen 
sitä mukaa kuin taloudellinen

elämä on tullut ej >ävar liiem
maksi.

Lasku- ja kirjotustaidottomien 
lukumäärä täällä on myöskin 
enentynyt siirtolaisuuden kautta, 
joskaan lisäys ei ole läheskään 
niin huomattava kuin on tahdot
tu uskottaa. V. 1910 oli Ame
rikan Yhdysvalloissa silloin teh
dyn tilaston mukaan 5,516,000 
luku- ja kirjotustaidotonta ihmis 
tä, mutta tuosta summasta oli 
ainoastaan 1,650.000 ulkomailla 
syntynyttä, loput ollen Ameri
kan syntyisiä, joukossa 1,-535,- 
000 valkoista, Luku- ja kirjo- 
tustaidottomia valkoihoisia maas 
sa syntyneitä oli etupäässä ete
län valtioissa, jotavastoin ulko- 
niaasyntyisiä luku- ja kirjotus- 
taidottomia oli itä-pohjois- ja 
polij oi s valtioissa. Lukutaidotto
mia tulee etupäässä etelä-Italias
ta, Itävallasta ja Venäjältä, ja 
juuri noista maista on siirtolai
suus viimeisinä vuosina ollut 
suurin. Länsi-Europa n maista 
tulleiden siirtolaisten joukossa 
on lukutaidottomuus verrattain 
pieni, keskimäärin ehkä noin 3 
prosenttia. Jonkunlaisessa yh
teydessä lukutaidottomuuden 
kanssa on maan kielen osaamat
tomuus. V. 1900 tehdyn tilas
ton mukaan täällä oli 1.463,000 
yli kymmenen vuotiasta ihmistä, 
jotka eivät osanneet englannin
kieltä. Muuten näyttää siltä, et
tä tuossa tilastossa on englan
ninkieltä taitamattomien luku 
arvioitu aivan liian suureksi.

Rikoksellisuuden on usein vai-
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tetty olevan suoranaisessa yh
teydessä siirtolaisuuden kanssa. 
Niin ci kuitenkaan asia todelli
suudessa ole. V. 1904 tehdyn 
erikoisen vankilasensuksen mu
kaan vangeista oli 23.7 prosent
tia ulkomailla syntyneitä ja sa
maan aikaan 23 prosenttia yli 
viisitoista vuotiaista miespuoli
sista oli ulkomaasyntyisiä. Siis 
siirtolaisten ja maan varsinaisen 
väestön keskuudessa oli rikok
sein suus jokseenkin yhtä kor
kea. Mutta ulkomaalaisista van
hemmista syntyneiden keskuudes 
sa oli rikoksellisuus 29.8 pro 
senttiä huolimatta siitä, että tuo 
aines muodosti ainoastaan 18.8 
prosenttia maan valkoihoisesta 
miespuolisesta väestöstä. Siis 
ulkomaalaisista syntyneiden kes
kuudessa ilmenee epätavallista 
rikoksellisuutta, mutta ei itse 
ulkomailla syntyneiden keskuu
dessa. Tämä kai johtuu vailli
naisesta kasvatuksesta ja siitä 
ympäristöstä, jossa ulkomaalais
ten lapset kasvavat. Italialaisis
ta vanhemmista Amerikassa syn
tyneiden keskuudessa on rikok
sellisuus kaikista korkein. Mut
ta useissa tapauksissa juuri ita
lialainen siirtolainen elää huo
nommin palkattuna, kurjinta elä 
mää, eikä ole näinollen tilaisuu
dessa huolehtimaan lastensa kas
vatuksesta. —  Armeliaisuuslai- 
toksissa ja hourujenhuoneissa on 
ulkomailla syntyneitä lähes puol
ta enemmän kuin maassa syn
tyneitä.

Europalaisen siirtolaisuuden

virta on haarautunut, jossain 
määrässä toisiinkin maihin eikä 
yksinomaan Yhdysvaltoihin. Tuol 
laisia maita ovat Etelä-Amerika. 
Etelä-Afrika. Australia ja jotkut 
muutkin maat. Brasiliaan muut
ti v, 1820— 19101 2.831,000 siir
tolaista. Kaikista huolimatta 
imiihan maihin muuttanut siir
tolaisuus oli vähempi merkityk
sellistä ja kun se ei suorasti kos
ke meitä ss uoma laisi a, niin jää
köön siihen kajooni in en pois täs
tä kirjoituksesta.

Kieltämättä siirtolaisuus tähän 
maahan on ollut huomattavana 
tekijänä täkäläisen työväestön 
tilanteeseen yleensä. Etenkin 
etelä- ja itä-Europa s ta on tullut 
joukkoja, jotka ovat polkeneet 
palkkoja sekä olleet valmiita me
nemään lakkojen rikkojiksi y. m. 
Toiseltapuolen siirtolaisuuden 
seurauksena on kasvanut jonkun
lainen työväenluokan kermaker- 
ros ja siten on syntynyt luonno
ton rajalinja, jonkunlainen kuilu 
työväestön ja työväestön välille. 
Kieltätaitavat ovat nousseet pa
rempiin asemiin ja kielentaita- 
mattomat ovat joutuneet palkka- 
orjan elämän alimmille tasoille. 
Tästä on ollut huomattavassa 
määrässä haittaa työväestön jär
jestymiselle niin valtiollisesta 
kuin taloudellisestikin. Amerikan 
kapitalistien taholta on ajettu 
sellaista lainlaadintaa, jonka mu
kaan siirtolaisilla pitäisi olla tän
ne mahdollisimman vapaa pääsy. 
Ja kun kongressi on noiden ra- 
hamhtinaitten käsissä, on heidän
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kantansa tullut tarkoin huomi
oon otetuksi. Muta seuraukse
na ulkomaalaisen työväestön 
suunnattomasta nylkemisestä on 
ollut nylkijäin luonnoton rikastu
minen, joka taas on puolestansa 
tehnyt luokkavastakohdat räike- 
ämmiksi. Jos tältä kannalta 
katselemme asiaa, näyttää sil
tä, että Yhdysvaltain työväestö 
on kaikista tappioista huolimat
ta jotain hyötynytkin siirtolai
suudesta. Politiikassa käyttävät 
amerikalaiset raharuhtinaat siir
tolaisten tietämättömyyttä hy
väkseen. Vaikkakaan ei heidän 
ääniänsä suoraan ostettaisi, niin 
kuitenkin politikoitsijat niitä se
kä välillisesti että välittömästi 
kontrolleeraavat. Tällaisen ti
lanteen vallitessa joutuu kansan
valta keinottelukappaleeksi, ja 
sen nimessä kukoistaa synkin 
taantumus.

Millä tavalla siirtolaisuus tulee 
tulevaisuudessa vaikuttamaan on 
vaikea mennä sanomaan. Kuten 
olemme nähneet tulee siirtolaisia 
nykyään eniten Itä- ja Etelä-Eu
ropasta. He ovat eri rotua ja 
erilaisiin tapoihin tottuneita kuin 
Pohjois-Europasta tulleet, jotka 
yleensä jo tullessaan ovat täällä 
vallitsevanlaisiin oloihin tottunei
ta. Merkitseekö perinnöllisyys 
mitään ja jos merkitsee kuinka 
paljon? Tosiasia on se, että ym
päristö ja yleensä vallitsevat olo
suhteet vaikuttavat voimakkaim
min. Tämän tietäen näyttää sil-» 
tä, että nekin, jotka nyt sitkeäm- 
min säilyttävät kansallisuuttaan

ja elintapojaan tulevat jo seu- 
raavassa sulautumaan Amerikan 
“suureen kansaan". Tämä on 
luonnollisen kehityksen mukaista 
ja ihmiskunnalle kokonaisuudes
saan eduksi ja jokainen, joka 
asettuu tätä kehitystä vastaan, 
tekee sivistyksen ja etenkin työ
väenliikkeen asialle huonon pal
veluksen.

Yhdysvaltain siirto!aisuus-laisr 
sa on joukko määräyksiä, joilla 
estetään vissinlaisia siirtolaisia 
pääsemästä maihin. Tämän lain 
alaisia ovat ruumiillisesti tai 
henkisesti raajarikkoiset, vaa
rallisia ja tarttuvia tauteja sai
rastavat ja kaikki ne, joiden pe
lätään tulevan yhteiskunnalle ra
situkseksi, kontrahdin tehneet 
työläiset, aasialaiset, idiotit, 
h eikk omi eliset. kaatuvatautiset. 
vas tuuna lai settomat, r i kok selli - 
set, moniavioiset, anarkistit, 
prostitueratut ja monet muut. 
Näitä lakej'a muuten näyttää 
voitavan sovittaa melkein ke
neen tahansa siiloin kuin halu
taan “vastenmielisiä” siirtolaisia 
estää maahan tulemasta. V. 
1907 jolloin siirtolaisuus oli 1,-
285,000 kiellettiin maihin pääsy 
13,064 siirtolaiselta.

Ennenkuin lopetamme tämän 
kirjot u k sen, sanottakoon vielä 
hiukan aasialaisesta siirtolaisuu
desta.

Useampani porvarillisten ta
loustieteilijäin mukaan ei Yhdys- 

■ valloilla ole syytä eikä siveellis
tä oikeutta panna kovin tiuk
koja esteitä Europasta vyöryvän
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siirtolaisuuden tielle. Mutta aa
sialaista siirtolaisuutta vastaan 
he näyttävät asettuvan jokseen
kin yksimielisesti. Aasialainen 
siirtolaisuus muuten on ollut hy
vin vähäpätöistä, sillä se on eh
käisty laeilla. Naista kaukaisen 
idän maista on tullut etupäässä 
kiinalaisia. V. 1851— 1900 Kii
nasta tuli tänne kaikkiaan 310,- 
000 siirtolaista. Kiinalaisvastai- 
nen laki laadittiin ensi kerran v. 
1882 ja sitä tiukennettiin 1902. 
On jotakuinkin todennäköistä, 
että jos ei sulkuja olisi asetettu, 
Kiina lähettäisi tänne vuosittain 
vähintään 100,000 siirtolaista. 
Nykyään on kiinalaisten luku
määrä nopeasti alentumassa sil
lä v. 1890 tehty tilasto osottaa 
heitä silloin olleen täällä kaik
kiaan 107,000, jotavastoin v. 
1910 täällä oli ainoastaan 71,531 
kiinalaista, lukuunottamatta Hä
tä in  saarta, jossa asui 21,666 
kiinalaista. Kiinalaisia vastusta
via lakeja on etupäässä laadittu 
seuraavista syistä: (1) Kiinalais
ten elämistaso on niin alhainen, 
että he polkevat valkoihoisten 
palkat alapuolelle välttämätöntä 
elintasoa. (2) Kiinalaisten ei sa
nota lisäävän maan varallisuutta 
sillä he tulevat tänne ainoastaan 
lyhemmäksi ajaksi ja mennes
sään vievät tienaamansa rahat. 
(3) Heidän väitetään olevan mo
raalittomia ja vaarallisia valkoi
sille naisille. (4) Kiinalaisia on 
vaikea saada tottumaan maan 
tapoihin ja siksi heitä ei juuri 
suosiollisesti katsella. (6) Rotu-

eroavaisuus on kaikista voimak
kain tekijä niin kimalaisia kuin 
muitakin aasialaisia vastaan.

Rupeamatta tarkemmin selitte 
lemään mikä menettelytapa täs
sä asiassa olisi edullisin, sanot
takoon kuitenkin, että useat 
edellämainituista syistä ovat vai
kuttavia ainoastaan kapitalismin 
vallitessa. Palkkojen polkemi
sesta esim. voi olla kysymystä 
ainoastaan niin kauan kuin työ
tä ryöstetään, jotavastoin silloin 
kuin työläinen saa kaiken sen 
mikä hänelle kuuluu et palkko
jen polkeminen ole mahdollista. 
Juuri tämän kysymyksen täh
den on Amerikan järjestyneen 
työväestön taholta vastustettu 
aasialaista siirtolaisuutta, ja sil
lä osotettu. että tilannetta ei 
täydelleen ymmärretä eikä kye
tä vielä korjaamaan vaan, sen
sijaan pahimpia aukkoja paik
kaillaan. Tolsistakin edellämai
nituista aasialaisvastaisista väit
teistä olisi helppo löytää heikko
ja kohtia, mutta kun ne ovat 
työväestölle vähempimerkityk- 
sellisiä voimme ne jättää sivuun.

Lopuksi on ehkä edullista lisä
tä, että vaikkakin täällä nyky
ään on kymmeniä eri kansalli
suuksia erilaisine kielineen ja 
tapoineen, niin kaikki ne nope
asti sulautuvat täällä eri kan
sallisuuksien “suuressa sulatus
uunissa”. Ei säily täällä suo
malaisuus enempää kuin puola- 
laisuuskaan, eikä näytä mitään 
järkisyytä olevankaan eri kan
sallisuuksia täällä säilyttää.


