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Mexicon uusi perustuslaki
S aken ille kirjoittanut

J.

K Ö T TG E N

Suurten
maailmantapausten
pyörteissä, jotka tapahtuvat ym
pärillämme, emme ole voineet
kiinnittää riittävästi huomiota
naapurimaassamme
Mexicossa
tapahtuvaan suureen yhteiskun
nalliseen ja valtiolliseen vallan
kumoukseen.
Tämän vuoden
tammikuun 31 päivänä 011 Me
xico hyväksynyt uuden perustus
lain, joka edustaa suurta edistys
askeletta. Eräässä suhteessa on
Mexicon uusi perustuslaki asia
kirja, joka on ainoa laatuaan, ja
sitä voi pitää tulevaisuuden hal
litusmuotojen edeltäjänä, tulevai
suuden, joka toivottavasti on ai
van lähellä meitä, ja jolloin työ
väki tulee määräämään valtioelämää johtavia periaatteita. Laaja,
yksityiskohtia myöten tarkka,
noin 30,000 sanaa käsittävä Me
xicon perustuslaki määrittelee ei
ainoastaan valtiollisia laitoksia,
oikeuksia ja velvollisuuksia, vaan
sen erinäiset pykälät suoranai
sesti koskevat kansan yhteiskun
nalliseen ja taloudelliseen elä
mään ja vahvistavat valtion pe

rustuslakeilla sangen tärkeitä
periaatteita, joiden puolesta kaik
kien maitten järjestynyt työ
väestö on taistellut toistaiseksi
ilman menestystä.
Pitkäaikaisen ja verisen Me
xicon vallankumouksen päämää
rinä on mainittu seuraavat: maan
jakaminen maalaisväestölle; ul
komaalaisen vaikutuksen lopet
taminen Mexicossa; kirkollisen
vaikutusvallan
lopettaminen;
eräitten valtiollisten ja yhteis
kunnallisten reformien toteutta
minen. Kaikki nämä pyrkimyk
set sangen selvästi ilmenevät
uudessa hallitusmuodossa.
Maatalouskysymystä koskevas
sa osassa sanotaan m. m.:
"Omaisuus maalla ja vesistöllä
kansallisten rajojen sisässä kuu
luu alkuperä! sesti kansalle, jolla
on ollut ja yhä on oikeus siirtää
omistusoikeus yksityisille henki
löille, jonka kautta on luotu y k 
sityinen omistusoikeus. Yksityi
nen omistusoikeus voidaan ottaa
pois ainoastaan yleishyödyllisistä
syistä ja maksamalla korvaus.
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Kansakunnalle tulee aina kuulua kaminen itsenäisille pikkuviljelioikeus asettaa rajoja yksityiselle jöille on suunniteltu tapahtuvaksi
omistusoikeudelle,
sikäli kun jotenkin sillä tavalla kuin Eng
yleinen etu sitä vaatii, samoin lannin hallitus tämän vuosisadan
kuin sillä pitää myös olla oikeus alussa paloiteli Irlannin suuria
järjestellä tuotantoa varten kel- maatiloja. Uusi Mexicon perus
paavia luonnon lähteitä, säilyt tuslaki sanoo siitä seuraavasti:
tääkseen niitä ja tasapuolisesti
“Ensi tule van presidenttikauden
jakaakseen
kansallisrikkauksia. aikana tulee kongressin ja val
Tässä tarkoituksessa on ryhdyt tioitten lainlaatijakuntien toi
tävä tarpeellisiin toimenpiteisiin min ta valtansa mukaisesti laatia
suurten maatilojen jakamiseksi; lakeja suurten maatilojen jaka
uusien keskuksien laittamiseksi misen toteuttamista varten seumaalaisväestöä varten, asianmu raavien perusteitten mukaisesti:
kaisine tiluksilleen ja vesistöi Jokaisessa valtiossa ja territo
neen, jotka ovat sitä varten vält- riossa on määrättävä se korkein
tämättömästi tarpeelliset; maan määrä maata, mitä yksi henkilö
viljelyksen
'edistämiseksi
ja tahi laillisesti järjestetty korpotuotantoläh teitten hävittämisen rationi saa omistaa.
Tämän
ehkäisemiseksi sekä omaisuuden ylimmän rajan ulkopuolella ole
suojelemiseksi yhteiskunnalle va van maan tulee omistajan kysy
hingollista . turmiota vastaan. myksessä olevan paikkakunnan
Siirtokunnat, yksityisten mailla lakien määräämän ajan sisässä
olevat asujat ja kyläkunnat, joil jakaa, ja jaetut alueet on
ta puuttuu maata tahi vesistöä, tarjottava myytäväksi sellaisilla
tahi joilla ei ole riittävästi maata ehdoilla kuin kysymyksessä ole
tahi vesistöä, ovat oikeutetut vat hallitukset edellämainittujen
saamaan sitä lähellä olevilta lakien mukaisesti määräävät. Jos
alueilta, jolloin kuitenkin aina on omistaja kieltäytyy suorittamas
suojeltava pieniä tiloja. Tämän ta maan jakamista, niin on jaet
kautta myös vahvistetaan kaikki tava maa pakkoluovutettava pai
tammikuun 6 päivänä annetun kallisten hallitusviranomaisten toi
määräyskirjan
kautta tehdyt mesta. Ja kot ilojen arvo on suo
maanluovutukset. Mainittuja tar ritettava vuotuisilla maksuilla,
koituksia varten otettu yksityi jotka ovat kyllin suuret peittä
nen omaisuus on katsottava mään pääoman ja korot vähintäin
yleishyödyllisistä syistä otetuksi.” 20 vuoden ajassa, jolla ajalla
— Tämän jälkeen seuraa mää maan ostanut henkilö ei saa sitä
räyksiä mineraalimaitten ja ve myydä. Korkokanta ei saa ko
sistöjen omistusoikeudesta.
hota viiden prosentin yli vuo
Edelläolevista uuden hallitus delta. Omistaja olkoon oikeu
muodon kohdista näemme, että tettu saamaan erikoisia velkakir
Mexicossa aijotaan jakaa suuret joja, jotka takaavat pakkoluovumaatilat ja siirtyä pikkutilajär- tetun maan maksamisen. Tässä
jestykseen. Tähän saakka on tarkoituksessa tulee kongressin
Mexicon maanviljelys ollut suur antaa laki, joka valtuuttaa val
ten maatilojen ja vielä kommu tioita ulosantamaan velkakirjoja
nistisissa yhdyskunnissa elävien täyttääkseen näitä maatalousjär
indiaaniheitnojen käsissä. Maati jestely-velvollisuuksia.”
lojen päätteleminen ja niiden ja
Mexico tahtoo siis hankkia it-
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selleen talonpoikaisluokan, jonka
Mexicon nykyiset liberaaliset val
tiojohtajat ajattelevat muodostu
van uusien olosuhteitten vankak
si tueksi, jota eivät missään ta
pauksessa voineet olla omaisuutta
vailla olevat maatyöläiset, ollen
milloin toisen, milloin toisen
seikkailijan käytettävinä ja tais
tellen umpimähkään kenen puo
lesta hyvänsä, joka saattoi antaa
heille jotakin syödäkseen. Jos
pikkuviljelysjärjestelmä Mexicos
sa voi pysyä pystyssä, ja hallitus
tukee pienviljelijöitä rakentamalla
laajoja kastelulaitoksia, niin odot
tavat mexicolaiset tästä järjeste
lystä saavansa valtiota tukevan
tekijän. Selväähän on, että ta
lonpoika, joka kahdenkymmenen
vuoden aikana maksaa korkoja
ja kuolettaa pääomaa, vuosi vuo
delta yhä lähestyen turvattua
omistusoikeutta, muodostuu yhtä
sitkeäksi olevien olojen puolusta
jaksi kuin on Yhdysvaltojen työ
läinen, joka elää ostamansa, mut
ta ei vielä maksamansa talopahasen varassa. Tämän lisäksi tulee,
että tilanomistajat, joilta maa
on pakkoluovutcttu, myös tule
vat tukemaan hallitusta, sillä hal
lituksen kauttahan he saavat
maksun tiluksistaan. Loppujen
lopuksi mexicolaiselle pikku vilje
lijälle tietysti ei käy ollenkaan
paremmin kuin muun maailman
pikku viljeli joille.
Velkaantumi
nen ja perintölait kyllä tulevat
pitämään huolta siitä, että suurrikkaat jälleen nielevät pikkuviljelijät.
Mutta uudet maalait nähtäväs
ti ovat tarkoitetut myös Mexi
cossa olevan ulkomaalaisen pää
oman vaikutusvallan heikentämi
seksi. Diktaattori Diaz’in her
ruuden aikana ulkomaalaiset ka
pitalistit lahjomalla Diaz’ia hy
vin osasivat ottaa haltuunsa run
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saita rikkauden lähteitä maassa.
Mexicolaiset lakimiehet ja poli
tikoisi jät käyttivät vaikutusval
taansa hankkiakseen itselleen
keinottelumyönnytyksiä ja myy*
däkseen näitä oikeuksia vuoros
taan
ulkomaalaisille yhtiöille.
Koko Mexicon politiikka Diaz’in
aikana ei ollut muuta kuin jätti
läismäistä kapitalistista huijaus
ta.
Mexicolaiset politikoitsijat
eivät edustaneet määrättyjä puo
lueita tahi periaatteita, vaan vis
sejä ulkomaalaisia kapitalistietuja. Taistelujen päämääränä
olivat maan tuotantolähteet: mi
neraalimaat ja öljylähteet.
Uusi perustuslaki yrittää mo
nilla ja räikeillä eri määräyksillä
estää näitten olosuhteitten uudis
tumista. Yksi tärkein niistä kull
iini : “Ainoastaan maassa syn
tyneet tahi kansalaistetut mexi
colaiset tahi mexicolaiset yhtiöt
ovat oikeutetut hankkimaan it
selleen Mexicon tasavallan omai
suutta maalla ja vesistöillä tahi
saamaan myönnytyskirjoja kai
vantojen, vesistöjen tahi mineraaliöljylähteitten
käyttämiseksi.
Kansakunnalla on oikeus myön
tää samallaisia oikeuksia ulko
maalaisille, sillä edellytyksellä,
että tällaiset henkilöt ulkomaaministeristön edessä sitoutuvat
suostuvansa siihen, että heitä, si
käli kun on kysymys heidän
omaisuudestaan Mexicossa, pide
tään mexicolaisina, ja että he
tämän sitoumuksen mukaisesti
eivät pyydä hallituksiensa tur
vaa omaisuudelleen ja päinvastai
sessa tapauksessa nain hankittu
maa, korvaukseksi sopimuksen
rikkomisesta, lankeaa Mexicon
kansan hyväksi.”
Jos Mexicon hallitus kykenee
toteuttamaan tässä siteeratussa
kohdassa mainitun politiikan, niin
pitäisi Mexicon pääoman kansa-
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laistuttamisen, s. o. pääoman siir set papit voisivat tänä päivänä
tymisen mexicolaisiin käsiin, ta tunnustaa todeksi sen raamatun
pahtua
verrattain
nopeasti. lauseen, joka sanoo, että jumala
Tällainen pääoman kansalaiset kostaa isien syntejä kolmanteen
ta minen on mitä suurimmasta ja neljänteen sukupolveen. Tä
merkityksestä jonkun maan kapi nä päivänä kohtelevat Mexicon
talistiselle kehitykselle, sillä niin tasavallan liberaalit katolilaisia
kauan kun pääoma on ulkomaa samalla tavalla, millä nämä kohlaisten kapitalistien käsissä, vir telivat liberaaleja viime vuosisa
Kirkot, sekä
taa yliarvo, josta pitäisi syntyä dan puolivälissä.
uutta pääomaa maan edelleen ke katolilaiset että protestantiset, ei
hittämiseksi, ulkomaille, ulko vät saa omistaa maata tahi muu
maalaisten kapitalistien taskuihin. ta kiinteätä omaisuutta. Luos
Mutta jos pääoma on muodostu tarit, koulut, seminaarit ja muut
nut kansalliseksi, niin yliarvo uskonnollisten seurakuntien lai
useimmissa tapauksissa jää maa tokset ja rakennukset joutuvat
han ja palvelee maan vastaista kansan omiksi, joka mielensä mu
teoll isuuskehity sta.
kaan päättää niiden käyttämises
Sangen vaaralliseksi ulkomaa tä. Tämän kylläkään ei pitäisi
laiselle
pääomalle muodostuu mitään merkitä todellisille kris
myös seuraava pykälä: “ Kaikki tityille, jotka, kuten tunnettu, ei
kontrahdit ja myönnytykset, jot vät himoitse tavaroita, joita koi
Mutta
ka ovat tehdyt entisten hallituk syö ja ruoste raiskaa.
sien toimesta vuoden 1876 jäl myöntää täytyy, että Mexicon
keen ja jotka ovat johtaneet uusi perustuslaki tekee mexicohengenmiesten elämän
maa-alueitten, vesistöjen ja luon laisten
non lähteitten monopoliseeraami- sangen karvaaksi. Niinpä sano
seen yksityiselle henkilölle tahi taan siinä: “ Valtion lainlaatijayhdelle yhtiölle, julistetaan uu kunnilla on yksinomainen valta
destaan tarkastamisen alaisiksi, määrätä se korkein määrä, mitä
ja presidentti on valtuutettu ju milläkin uskonnollisella yhdys
listamaan mitättömäksi kaikki kunnalla saa olla pappeja tyydyt
sellaiset kontrahdit, jotka vaka tämässä seurakunnan tarpeita.
vasti vahingoittavat yleistä etua,” Uskonnollisten yhdyskuntien pap
Monopoolikieltojen
joukossa, peja ankarasti kielletään yleisis
jotka vastaavat Yhdysvalloissa sä enempää kuin yksityisissä ko
voimassa olevia anti-trustilakeja, kouksissa, kirkkomenoissaan tahi
on seuraava merkillinen lause: uskonnollisessa propagandassaan
“Työläisten yhdistyksiä, jotka arvostelemasta maan perustusla
ovat muodostetut heidän omien keja, viranomaisia yleensä tahi
etujensa turvaamiseksi, ei ole hallitusta; heiltä kielletään ääni
ia
katsottava monopooleiksi”. Toi oikeus ja vaalikelpoisuus,
vottavasti Mexicossa ei tule myö myöskin heitä kielletään kokoon
hemmin osoittautumaan, että pe tumasta politillisia tarkoituksia
rustuslain laatijat tarkoittivat jo varten ... Ei mikään aikakausitakin aivan toista, minkä sanoivat lehti, joka ohjelmansa tahi ylei
ja kirjoittivat.
sen kantansa tahi nimensä vuok
Sangen armottomasti kohtelee si on luonteeltaan uskonnollinen,
sanallakaan
keskustella
uusi perustuslaki kirkkoa ja sen saa
palvelijoita. Mexicon katolilai maan yleisistä asioista tahi jul
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kaista tiedonantoja maan viran
omaisten tahi yksityisten henki
löitten toiminnasta, jos se koskee
yleisiä asioita. Kaikki valtiolliset
yhdistykset, joiden nimi sisältää
sanan tahi edes viittauksen jo
honkin uskontunnustukseen, ovat
täten ankarasti kielletyt. Mitään
politillista luonnetta olevia ko
kouksia ei saa pitää huotiettstoissa, joita käytetään jumalan
palvelusta varten.” — Katolilai
nen kirkko, ja sehän tuleekin
Mexicossa kysymykseen, — on
kuten tunnettu suuri taituri pro
pagandan harjoittamista koske
vissa asioissa, mutta kylläpä täy
tyykin olla jo ylettömän viekas
jesuiitta voidakseen pujahtaa Me
xicon uuden perustuslain verkkosilmukoitten läpi.
Mutta uuden perustuslain tär
keimmät ja mieltäkiinnittävimmät kohdat ovat kuitenkin ne,
jotka määrittelevät Mexicon työväenlainsäädännön perusteita. Ne
merkitsevät tällä alalla sellaista
edistysaskelta, jommoista ei ole
vielä uskaltanut ottaa yksikään
toinen maa. Ne kannattaakin
tässä mainita kokonaisuudessaan.
Joissakin yksityiskohdissa saat
tavat jotkut maat olla Mexicon
edellä, mutta tässä esitetyt yh
teiskunnalliset lait kaikki yhteenotettuna ovat sellainen työ
väenluokan vapaakirja, jota ei ole
yhdessäkään toisessa
maassa.
Perustuslain tämä osa kuuluu
seuraavasti:
Luku 123. Kongressin ja lainlaatijakuntien tulee säätää työ
väkeä koskevia lakeja, huomioon
ottaen tasavallan jokaisen alueen
tarpeita ja näitten lakien sekä
perusteitten tulee käsittää sekä
ammattitaitoisia että ammatti
taidottomia työläisiä, virkailijoi
ta, palvelijoita, käsityöläisiä ja
yleensä kaikkia työsuhteita.
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1. Kahdeksan tuntia tulee olla
työpäivän korkein raja.
2. Yötyön korkeimman rajan
tulee olla seitsemän tuntia. Epä
terveellisillä ja vaarallisilla työ
aloilla ei saa käyttää naisia ja
16 vuotta nuorempia lapsia. Yö
työ on kielletty naisilta ja 16
vuotta
nuoremmilta lapsilta.
Heitä ei myöskään saa käyttää
kauppaliikkeissä kello 10 jälkeen
illalla.
3. Korkein työpäivän raja lap
sille, jotka ovat yli 12, mutta alle
16 vuoden .vanhoja, on oleva
kuusi tuntia. 12 vuotta nuorem
pien lasten työ ei saa olla työ
sopimuksen aiheena.
4. Jokaisen työläisen tulee
nauttia vähintäin yhdestä lepo
päivästä jokaista kuutta päivää
kohti.
5. Kolmen lähinnä ennen syn
nytystä olevan kuukauden aikana
naiset eivät saa suorittaa mitään
suuria fyysillisiä ponnistuksia
kysyvää työtä; synnytyksen jäl
keen seura avana kuukautena tu
lee heidän saada lepoa, jolta
ajalta on maksettava täysi palk
ka ja turvattava heille työpaik
kansa ja kaikki oikeudet mitkä
he ovat saaneet työsopimuksen
mukaan. Imettämisen aikana tu
lee heidän saada kaksi ylimää
räistä puolen tunnin lepoaikaa
lasten hoitamista varten.
6. Työläisen saatavan minimi
palkan tulee olla sellaisen, että
sitä voisi pitää riittävänä asian
omaisella
paikalla vallitsevan
kohtuullisen elintason, työläisen
normaalielämän, hänen kasva
tuksensa ja hänen laillisten (ta
vanmukaisten?)
huvituksiensa
tyydyttämiseksi, jonka ohella ku
takin työläistä on pidettävä per
heen elättäjänä. Kaikissa maa
taloudellisissa, kauppa-, tehdasja kaivantolaitoksissa on työläi
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sellä oikeus olla osallisena liike tettävä ensimmäinen yllämainittu
voitosta tämän luvun grssä koh ehto (asuntoja koskeva).
dassa määrätyllä tavalla.
13. Sellaisissa työkeskuksissa,
7. Samasta työstä on mak missä on enemmän kuin 200 asu
settava sama palkka sukupuoleen kasta on eristettävä vähintäin
ja kansallisuuteen katsomatta.
5,000 neliömetrin kokoinen alue
8. Minimipalkka on vapautet yleisiä kauppatoreja ja yhdys
tu pidättämisestä, ulosotosta tahi kunnan yleistä elämää sekä
vähennyksestä.
virkistystä palvelevia tarkoituk
g. Minimipalkan ja 6:ssa koh sia varten. Sellaisissa yhdyskun
dassa määrätyn liikevoiton osuu nissa ei ole sallittava kapakoita
den määrittelee erikoinen kom- ja pelihuoneita.
misioni, jonka valitsee kukin yh
14. Työnantajat ovat vastuun
dyskunta ja joka on kussakin val alaiset tapaturmista ja työstä
tiossa perustettavan keskuslau johtuvista ammattitaudeista; scntakunnan alainen.
vuoksi tulee työnantajien suorit
10. Kaikki palkat on makset taa kohtuullinen korvaus aina
tava lainmukaisessa rahassa eikä sen mukaan, onko tapaturma tahi
tavaroilla,
maksuniaäräykssilld, sairaus johtanut kuolemaan tahi
merkeillä tahi muilla maksuväli tilapäiseen tahi jatkuvaan työ
neillä, joita mahdetaan käyttää kyvyttömyyteen, — sikäli kuin
rahan asemesta.
laki määrää. Vastuunalaisuus py
11. Jos jostakin syystä käy syy siinäkin tapauksessa, että
välttämättömäksi lisätä työtun työnantaja teettää työtä asiamie
tien määrää, on yliajasta makset hen kautta.
tava sata prosenttia enemmän
15. Työnantajat ovat velvol
palkkaa kuin tavanmukaisesta liset liikelaitoksi ensa hoidossa
työajasta. Missään tapauksessa noudattamaan kaikkia tervey
älköön ylityötä teetettäkö enem denhoitolakien määräyksiä ja
pää kuin kolme tuntia eikä se ryhtymään
tarkoituksenmukai
saa kestää enempää kuin kolme siin toimenpiteisiin tapaturmien
peräkkäin seuraavaa päivää; äl välttämiseksi koneitten, työka
köön myöskään teetettäkö ylityö lujen ja työaineitten käyttämi
tä minkäänikäisillä naisilla tahi sessä ja myös järjestämään työ
l6 vuotta nuoremmilla lapsilla.
suhteita sillä tavalla, että työ
12.
Maatalous-, teollisuus-, läisten elämälle ja terveydelle
kaivanto?- y. m. sentapaisissa töis taataan niin suuri turva kuin
sä on työnantaja velvollinen suinkin on mahdollista ja työn
hankkimaan työläisilleen mukavia laatuun nähden sopivaa. Laimin
ja terveellisiä asuntoja, joista lyömisestä rangaistakoon lain
laskettu vuokra ei saa olla kor määräämällä tavalla.
keampi kuin puoli prosenttia kuu
16. Työläisillä ja työnantajilla
kaudelta (6 pros. vuodelta) omai on oikeus järjestyä yhdistyksiin,
suuden arvioidusta arvosta. Hei syndikaatteihin ja unioihin etu
dän myös tulee laittaa kouluja, jensa turvaamiseksi.
sairaaloita ja muita yhdyskunta17.
Lakot olkoot laillisesti
elämää varten tarvittavia laitok sallitut, siinä tapauksessa että
sia. Jos tehdas sijaitsee asutulla niiden kautta rauhallisilla keinoil
seudulla ja tehtaassa työskente la pyritään siihen, että eri tuo
lee yli ioo henkilöä, niin on täy tantotekijäin välisissä suhteissa
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ylläpidetään tasapaino ja saate
taan työn ja pääoman edut sopu
sointuun keskenään. Yleishyö
dyllisillä teollisuusaloilla ovat
työläiset velvolliset kymmenen
päivää ennen lakon alkamista
varten määrättyä päivää ilmoit
taa aikeistaan sovittelulautakunnalle. Ainoastaan siinä tapauk
sessa pidettäköön lakkoja lait
tomina, että lakkolaisten enem
mistö ryhtyy väkivaltaan henki
löitä tahi omaisuutta vastaan ta
hi sodan aikana, jos lakkolaiset
kuuluvat laitoksiin, jotka riippu
vat hallituksesta. Liittohallituk
sen sotilaallisten teollisuuslaitos
ten työläiset eivät joudu tämän
lain kohdan alaisiksi, sikäli kun
tällaiset laitokset ovat osa ar
meijasta.
18. Työnsulut ovat laillisesti
sallitut ainoastaan silloin kun
tuotteitten ylituotanto
tekee
välttämättömäksi sulkea tuotan
tolaitoksia pitääkseen hintoja
kohtuullisessa
määrässä kor
keammalla kuin tuotantokustan
nukset. Sulkujen toimeenpane
miseen on saatava sovittelulautakumiaii lupa.
19. Pääoman ja työn väliset
ristiriidat ja taistelut on alistet
tava sovittelulautakunnan sovi
teltavaksi, johon kuuluu yhtä
suuri määrä työläisten ja työn
antajien edustajia sekä yksi hal
lituksen edustaja.
20. Jos työnantaja kieltäytyy
alistamasta ristiriitojaan sovittelulautakunnalle tahi kieltäytyy
noudattamasta lautakunnan anta
maa tuomiota, katsottakoon työ
suhteen hänen ja työläisten vä
lillä loppuneen, ja hän olkoon
velvotettu hyvittämään työläisiä
maksamalla heille kolmen kuu
kauden palkan niiden sitoumuk
sien ohella, joihin hän on ryhty
nyt ristiriidan takia. Jos työläi
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set eivät tunnusta lautakunnan
ratkaisua, on työsuhde heidän ja
työnantajan
välillä katsottava
loppuneeksi.
21. Työnantaja, joka toimes
taan erottaa työläisen ilman riit
tävää syytä tahi sen takia, että
työläinen kuuhiu ammattiyhdis
tykseen tahi liittoon tahi on
ottanut osaa lailliseen lakkoon,
olkoon velvollinen työläisen va
linnan mukaisesti joko jatkamaan
työsuhdetta
tahi hyvittämään
työläistä maksamalla hänelle kol
men kuukauden palkka. Työnan
taja on samalla tavalla vastuun
alainen siinä tapauksessa, että
työläinen jättää paikkansa sen
vuoksi, että isäntä työläistä koh
taan osottaa vilpillisyyttä tahi pa
hoinpitelee häntä, tahi hänen vai
moansa, vanhempiansa, lapsiansa,
veljiänsä tahi siskojansa. Työn
antaja ei vapaudu tästä vastuun
alaisuudesta, jos pahoinpitely on
tapahtunut hänen palkkalaisensa
tahi agenttinsa toimesta, jotka
ovat toimineet hänen luvallansa
ja tiedollansa.
22. Vararikkojen tahi ulosot
tojen sattuessa on työläisten pal
koilla ja muilla korva us saatavilla
kuluneen vuoden ajalta etuoikeus
kaikkien
muitten
saatavien
edellä.
23. Jos työläinen on velkaa
työnantajalle, hänen liikekumppa
nilleen, virkailijoilleen tahi asiamiehille, niin sellainen velka voi
daan ottaa ainoastaan työläiseltä
itseltään, mutta ei missään ta
pauksessa pidättää sitä
hänen
perheensä jäsenten palkoista.
24. Työläisiltä ei saa ottaa mi
tään korvausta paikanvalityksestä, jonka suorittavat kunnalliset
virastot, työnvälitystoimistot tahi
muut yleiset tahi yksityiset lai
tokset.
25. Jokainen sopimus mexico-
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laisen kansalaisen ja ulkomaalai
sen asianosaisen välillä on ensin
vahvistettava asianomaisen kun
nan viraston kautta ja sen maan
konsulin, jonne työläinen sitou
tuu lähtemään, on vahvistettava
kontrahti siten, että muitten ta
vanmukaisten ehtojen ohella se
sisältäisi selvän ja erikoisen
määräyksen siitä, että kontrahdin
tekevä ulkomaalainen asianosai
nen suorittaa työläisen paluumat
kan kulut.
27.
Seuraavat seikat olkoot
mitättömät, älköötkä sitoko so
pimuksen osaisia siinäkään ta
pauksessa, että ne sisältyvät
kontrahtiin:
a) Määräykset, jotka velvoit
tavat sellaisen työmäärän suorit
tamista, joka työn laatuun näh
den ilmeisesti on ylivoimainen.
b) Palkkamääräykset, jotka
sovit telulautakunnan käsityksen
mukaan ovat aivan riittämättö
mät.
c)
Määräykset, että kuluu
enemmän aikaa kuin yksi viikko,
ennenkuin työläiselle maksetaan
palkkaa.
d)
Määräykset, että palkka
maksetaan huvipaikoissa, ravin
toloissa, kahviloissa, kapakoissa
tahi puodeissa, sikäli kun ei ole
kysymys tällaisten laitosten työ
läisistä.
e) Määräykset suoranaises
ta tahi epäsuorasta velvollisuu
desta ostaa tarvekkeita määrä
tyistä kaupoista tahi paikoista.
f) Määräykset, että palkasta
saa pidättää sakkorahoja.
. g) Määräykset, joiden kautta
työläinen luopuu hyvitysoikeudesta tapaturmien, ammattitau
tien, kontrahtirikosten tahi työs
tä erottamisen johdosta.
h) Kaikki määräykset, jotka
jollakin tavalla edustavat työläi
sen luopumista niistä oikeuksista,

jotka hänelle kuuluvat työväenlakien mukaisesti.
27. Lain kautta on määrättä
vä, mikä osa omaisuudesta on
katsottava
perheomaisuudeksi.
Tämä omaisuus ei saa olla myyn
nin, panttauksen, takavarikoimi
sen tahi ulosoton alainen ja se
voidaan lahjoittaa ja antaa pe
rinnöksi yksinkertaistettujen perintömenetelmien kautta.
28.
Kansanvakuutuslaitoksia,
jotka koskevat vanhuus-, sai
raus-, henki-, työttömyys-, tapa
turma- y. m. vakuutuksia on kat
sottava yhteiskunnalliseksi vält
tämättömyydeksi,
Liittovaltioja kunnallisviranomaisten on sen
vuoksi edistettävä sellaisten lai
tosten järjestämistä, levittääkseen kansan keskuuteen kansan
hyvinvointia palvelevia tapoja.
29. Osuuskuntia, jotka tar
koittavat halpojen ja terveellis
ten työväenasuntojen rakenta
mista, on katsottava yhteiskun
nallisesti hyödyllisiksi laitoksiksi
sikäli kun ne tarkoittavat sitä,
että työläiset määrätyn ajan si
sässä saavat tämän omaisuuden
omakseen.
Kaikki nämä määräykset ovat
tietysti vain Mexicon uuden val
tiojärjestyksen periaatteita, joi
den nojalla lainlaatijakunta ja
kongressi vasta tulevat laati
maan varsinaisia työväen lakeja.
Mutta mexicolaiset työläiset, jot
ka ottivat osaa Queretaro’ssa pi
detyssä perus tusiakikonvent ionis
sa, ovat pitäneet huolta siitäkin,
että Mexicon köyhälistö ei jou
tuisi osattomaksi epämääräisen
ylimenoajankaan kestäessä. Pe
rustuslakiin liitetyissä, ylimenoaikaa koskevissa määräyksissä
sanotaan; "Siihen asti kunnes
tasavallan kongressi ja lainlaatijakunnat laativat lakeja maata
lous- ja työväenkysymyksistä, 011
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koko tasavallassa voimaan saa
tettava perustuslain määräämät
perusteet
näitten kysymysten
suhteen.”
Porvarillisen tasavallan tekemiiksi ja katsoen Mexicon työväenjoukkojen kehittymättömyy
teen ovat nämä lakiperusteet to
dellakin valtavan suuri saavutus.
Nyt riippuu kaikki siitä, onko
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Mexicon työväenluokalla riittä
västi voimaa ja järjestämiskykyä toteuttaa näitä perustei
ta käytännössä.
Jos niin käy,
niin lähimmässä tulevaisuudessa
saamme lähettää halveksittuun
Mexicoon lähetystöjä tutkimaan
edistysmielisen työväen lainsää
dännön vaikutuksia.

y l i o p p i l a i n i vartiopa! voluksessa.
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