
S Ä KENIA 441

Työn riistäntä Mexicon Raivoisissa

Mexicon kaivoksissa a m eri ka
lainen pääoma riistää mexicolai- 
sia työläisiä mitä hävittömini
min. Aamusta varhain myöhään 
iltaan mexicolaiset kaivostyöläi
set ovat pakotetut raatamaan 
maan uumenissa. Piiskurit ja 
urkkijat ovat alituisesti kinte
reillä.

Tämän yhteydessä olevat ku
vat ovat eräästä mexicolaisesta 
kultakaivoksesta Guanajutossa. 
Kaivoksessa käynyt henkilö ker
too hieman näiden mexicolais- 
ten kaivosmiesten elämästä.

Ensimäisenä silmiinpistävänä 
seikkana on se, että mexicolaisia 
kaivostyöläisiä kohdellaan pelk
kinä orjina. Mexicolainen on 
kielletty lähestymästä amerika- 
laisten asuntoja, ei saa käydä 
syömässä samoissa ravintoloissa.

ei työpaikoilla käyttää samoja 
ruokailupaikkoja, eikä yleensä 
olla minkäänlaisessa yhteydessä 
amerikalaistcn kanssa.

Itse kaivokset ovat oikeita 
su r m a nl oukkuj a. Turvallisuus-
laitteista ei juuri puhettakaan. 
Tapaturmia sattuukin yhtenään, 
mutta ainahan niitä uusia orjia 
on saatavissa. Yleensä työ teh
dään niin kurjissa oloissa, ettei 
edes ctelä-europalaisista maista 
saapuneet siirtolaisetkaan sitä 
ryhtyisi niillä ehdoilla suoritta
maan.

Kun tunkeutuu alas kaivoksiin, 
niin kohtaa silmää sellainen näkö, 
mikä muistuttaa helvettikuvauk- 
sia. Puolihämärässä, ummehtu
neessa, raskaassa ilmassa, siellä 
täällä näet raatavan alastomia 
miehiä, joiden työskentely tällai-
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sessa ympäristössä ja näissä 
oloissa tekee kaamean vaikutuk
sen. Yleensä miehillä ci ole kai
voksissa muuta kuin hattu, jon
ka tarkoituksena on suojella pää
tä putoilevista kivistä, sandaalit 
jaloissa ja ohut vaate vyötäisillä. 
Tällaiseen “pukeutumiseen” osit
tain pakottaa heidät kaivoksissa 
vallitseva kuumuus, mutta osaksi

“ kopeloim i sty ötä”. Mexicola is et 
työläiset halveksivat ja inhoavat 
sydämensä pohjasta näitä kurjia 
urkkijoita. Jopa toisinaan sala- 
murhaavatkiu heitä.

Lonkkaan tumistapauksissa on 
hoito häpeällisen kurjaa. Laki 
näet määrää, että loukkaantu
nutta kaivosmiestä ei saa ryhtyä 
lääkäröitseinään heti tapahtuma-
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myöskin se, että kaivosherrat 
heitä siihen pakottavat, jotta 
miehillä ei olisi tilaisuutta “va
rastaa” “ooria”.

Vaikka kaivoksessa käytetään
kin näin “ohuita” pukuja, niin 
siitä huolimatta toimitetaan 
miesten suhteen tarkka tutki
mus senjalkeen kun he ovat 
nousseet kaivoksista ja vaihta
neet pukuja. Erikoisia urkkijoi
ta palkataan toimittamaan tätä

paikalla, vaan on hänet ensin 
kuljetettava poliisin tarkastetta
vaksi Guanajuatoon, jonne näis
tä kaivoksista on pitkähkö mat
ka. Senjälkcen kun poliisi on 
tarkastuksen suorittanut, täytyy 
loukkaantunut jälleen kuljettaa 
takaisin kaivos-sairaalaan. Use
assa tapauksessa onneton kuo
lee matkalla. Loukkaantuneit- 
ten kohtelu on raakaa. Niinpä 
pienemmistä loukkaantumisista
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kaivosmiehet eivät ollenkaan il
moitakaan, vaan koettavat tus
kia kärsien ennemmin suorittaa 
päivätyönsä loppuun, jotta saa 
sitten itse lääkitä haavansa.

Kun kaivostyöläiset ovat työs
tä vapaat, eivät he silloinkaan 
ole vapaita kaivosparoonien sor
rosta. Kaivostyöläisten vapaata 
aikaa rajottamaan on määrätty 
kaikenlaisia säädöksiä. Amerika- 
laisilla näyttääkin olevan peri
aatteenaan, että sakota ja rankai
se noita työläisiä mahdollisim
man usein. Sitä nöyrempiä ja

alistuvaisempia he ovat ja sel
laisilla pysyvät. Niinpä muodos
tuu kaivostyöläisten elämä yhtä 
helvetilliseksi maan päällä kuin 
maan allakin.

Työ kaivoksissa ei koskaan 
pysähdy. Maan uumenissa raa
tavat mexicolaiset työnorjat kul
taa ja hopeaa herroilleen yötä- 
päivää, päivä- ja yövuorossa. An
karan raadantansa palkkioksi ei
vät he saa kuin tuskaa ja kur
juutta. Mutta herrat rypevät 
ylellisyydessä ja hekumassa . . .


