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Työväen lainlaadinta Yhdysvalloissa
v. 1917
Siitä pitäen kuin Yhdysvallat ole varsin suotuisia tuloksia
joutuivat sotaan Saksaa vastaan tuottava itse yhteiskunnalliselle
viime keväänä, on työväen suo- rauhalle. Ja toiseksi, on ymmär
jeluslakien lakivofmaisuus ase-, rettävissä, että pelko valitsijain
tettu monessa eri suhteessa koe suosion menettämisestä, mikä
tuksen alaiseksi.
Vallitsevaa olisi seurauksena, jos lainlaatijakansallista pakkotilannetta hy kunta aivan noin suoraa päätä
väkseen käyttäen on "liike-etu olisi heittänyt työväen suojelusjen” taholta alettu yhä äänek lait
romukoriin, on myöskin
käämmin vaatia noiden lakien osaltaan “ varjellut” lainlaatijasyrjäyttämistä
sodan ajaksi. kunnan herroja ainakin suurem
Tässä tarkotuksessa on milloin milta
työväensuojeluslakien
vedottu työvoiman vähyyteen, murskaamisyrityksiltä. Sillä on
milloin sodan esilletuomaan ta han totta, että itse A. F. of L :n
loudelliseen ahdinkotilaan, tahi alajärj estot, taantumuksellisuu
muihin samallaisiin verukesyihin. destaan huolimatta, ovat asettu
On yritetty todistaa voimassa neet vastustamaan yrityksiä, jot
olevien työväensuojeluslakien eh ka tähtäävät senkin vähäisen lain
käisevän työn tuottavaisuutta ja suojeluksen poisriistämistä, mi
sen kautta aiheuttavan kansalli tä tämän maan työväenluokka
on niin työläästi ja vaivoinsaaselle asialle tuhoisia seurauksia.
puserruksilla itselleen
Mutta niin k e maita kuin lain duilla
laatijako nnissa olevat dollari val hankkinut.
lan ystävät olisivat olleetkin aja
Mutta kaikesta huolimatta,
maan nuo vaatimukset lävitse ja ovat joidenkin valtioiden lainlainsäädännöllisten toimenpitei laatijakunnat viimeisellä vuosi
den kautta murskaamaan työ- puoliskolla säätäneet lakimää
väensuojeluslait sodan
ajaksi, räyksiä, joilla on kumottu eräitä
niin on niiltä kuitenkin puuttu työväensuojeluslakeja eräillä te
nut otsaa ryhtyä tässä suhteessa ollisuusaloilla sodan ajaksi. Toi
aivan räikeisiin alotetoimiin. To sissa valtioissa on kuvernööri
sin on useampien valtioiden lain- tahi joku hallituksen komissioni
laatijakunnissa esitetty useitakin . valtuutettu myöntämään erikois
jonkun työtuntimäärää,
lakialotteita
tähän suuntaan, lupia
mutta niiden edustajat ovat o- naistyötä tahi muuta työnanta
manneet sentään niin paljon kau jan ja työntekijän välistä työ
konäköisyyttä ja ovat käsittä suhdetta koskevan lain syrjäyttä
neet itse kapitalistisen yhteis miseksi “ erikoistapauksissa” so
kunnan itsesuojelemisvaiston e- dan ajaksi.
\Vyomingissa esim. on vallitse
dellyttävän, niin dollarimahdin
palvelijoita kuin ovatkin, että van “pakkotilanteen” vuoksi ko
varsin pikatehoinen lainmääräys hotettu naisten työviikon kor
työväensuojeluslakien murskaa kein lain sallima tuntimäärä 56:miseksi nykyisessä tilanteessa ei sta tunnista 6o:een tuntiin. New
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Hampshireti valtiossa laadittiin
laki, joka sallii sotatarvetehtailijain syrjäyttää naisten työtuntimäärää
koskevan lain sodan
ajaksi. Oregonissa ja Californiassa ovat nykyisen tilanteen joh
dosta hedelmä-, kasvis- ja kalatuotannon palveluksessa työsken
televät naiset suletut pois 8-tunnin työpäivälain
määräyksien
alaisuudesta. New Ilampshiressa
ja Conneticutissa on annettu ku
vernöörille valta kansallisen puo
lustusneuvoston anomuksesta vä
liaikaisesti kumota työväenlait.
Vermontissa on teollisuuskomissioncri, kuvernöörin suostumuk
sella, valtuutettu ryhtymään samallaisiin toimiin.
Massachu
settsissa on perustettu 5-jäseninen komissioni, jonka tehtävä
nä on myöntää erikoislupia työväenlakien lakkauttamisesta yk
sityisissä tapauksissa, toimitet
tuaan kysymyksessä ensin “ kuu
lustelut.”
Samoin on Yhdysvaltain kong
ressi laatinut lain, mikä hyväk
syttiin maalisk. 4 p, viime vuon
na ja mikä tunnetaan nimellä
“ Lakiasetus,
jossa säädetään
määräyksiä
meripalvelusta ja
muita tarkoituksia varten tili
vuodelle, mikä päättyy kesäk. 30
päivänä v. 1918, jossa myönne
tään presidentille asiaa koskeva
valta” . Laissa määrätään, että
“presidentti on kansallisen hä
tätilan tapauksessa valtuutettu
väliaikaisesti lakkauttamaan la
kisäädökset, jotka kieltävät jo
kaiselta henkilöltä, joka työs
kentelee Yhdysvaltain hallituk
sen kontrahtityötä koskevassa
työssä, työskentelyn pitempään
kuin 8 tuntia minään päivänä.”
Tätä valtuutta ei presidentti
vielä suuremmassa mittakaavas
sa ole kuitenkaan käyttänyt.
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Mutta esimerkkejä kyllä siitäkin
jo on olemassa.
Ja aivan viime päivinä on Co
loradossa valtion puolustusneu
vosto lähettänyt valtion ku
vernöörille kirjeen, jossa ke
hotetaan
kuvernööriä ryhty
mään- toimenpiteisiin naisten ja
lasten työtuntimäärää koskevien
lakien syrjäyttämiseksi. Samoin
on muissakin lännen valtioissa
tekeillä samallaisia puuhia.
Yleisesti
katsoen, yritykset
työväen suoj e1«slakien kumoa miseksi ovat kuluneen vuoden ai
kana
kuitenkin suurimmalta
osaltaan epäonnistuneet. Niis
säkin tapauksissa missä asiaa
koskevat lainsäädäntötoimenpi
teet jo on suoritettu, on niiden
täytäntöön panossa vielä nouda
tettu joltistakin varovaisuutta.
Kaikki merkit kuitenkin viittaavat siihen, edellyttäen että ny
kyinen pakkotilanne jatkuu pi
temmälle, että dollarimahti tu
lee yhä raivokkaammin hyökkää
mään kaikkia järjestyneen työ
väen saavutuksia vastaan ja
maahantallaamaan
työväestön
lainsäädännön kautta hankkimat
voitot. Missä määrin se tulee
siinä onnistumaan, se riippuu tä
män maan työväenluokan yhteis
kunnallisesta tervejärkisyydestä.
Työväenlainsäädännön saavu
tuksia kuluneena vuotena.
Ylläolevassa loimme pikapiirtoisen kuvan niistä lainsäädän
nöllisistä toimenpiteistä, joita on
suunnattu työväestön ennen saa
vuttamia lainsäädännöllisiä voit
toja vastaan. Ne ovat miltei jär
jestään
tapahtuneet kuluneen
vuoden loppupuoliskolla. — Tehkäämme tässä lyhyt katsaus nii-;
hin lainsäädännöllisiin saavutuk
siin, jotka kuluneena vuotena
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ovat lisätyt
yhteiskunnallisen
lainsäädännön lakikokoelmaan.—
Useimmat niistä ovat vähemmän
merkityksellisiä, mutta ovat kui
tenkin tuntuvina lisinä työväensuojeluslakien sarjassa.
Päättyneenä vuotena lyhennet
tiin lain sallimaa naisten työtuntimäärää kahdeksassa valtiossa
ja miesten työtuntimäärää kai
vannoissa kahdessa valtiossa.
Yhdessä valtiossa laadittiin alinpalkkalaki, ollen sellaisia valti
oita, joissa alinpalkkalaki on voi
massa, jo kaikkiaan kaksitoista.
Kahdessa valtiossa, entisten li
säksi, asetettiin vuoden varrella
tutki jakomissioni palkkauskysy
myksen tutkimista varten. Vii
dessä valtiossa, entisten lisäksi,
laadittiin työväen vahingonkor
vauslait. Kahdeksassa valtiossa
asetettiin komissioneja tutki
maan yleisen sairausapuvakuutuksen voimaansaattamista. Vuo
den
alkupuoliskolla
esittivät
Massachusettsin ja Californian
valtioiden yleistä sairausapuvakuutuskysymyksen
tutkimista
varten asetetut komissionit ky
symykselle suosiollisen raportin.
Muissakin valtioissa on kysy
mys saanut yhä suurempaa huomita osakseen. Connecticutin,
Illinoisin, Ohion, Pennsylvanian
ja YVisconsinin valtioissa asetet
tiin vuoden varrella komissionit
tutkimaan kysymystä.
Työpäivän pituus.
Nevadan ja Montanan valti
oissa laadittiin laki, mikä kieltää
työnantajia
pitämästä
naisia
työssä pitempään kuin kahdek
san tuntia päivässä useilla työ
aloilla.
Ohiossa
lyhennettiin
naisten työpäivää io-tuntisesta
9-tuntiseksi. New Yorkin valti
ossa säädettiin laki, minkä mu

kaan
9-tuntinen työpä ivälaki
myöskin käsittää ravintolatyölaiset. New Hampshiressa lyhen
nettiin työtuntimäärää 55-tuntisesta 54-tuntiseksi viikossa. Ne
vadassa säädettiin 56-tunnin työviikkolaki. Connecticutissa sää
dettiin laki, mikä määrää 58tuntisen työviikon maksimirajak
si määrätyillä työaloilla. Ohios
sa ja Delawaressa laadittiin laki,
mikä rajoittaa naisten työviikon
kuusipäiväiseksi. New Yorkin
naistyötä koskevaa lakia laajen
nettiin käsittämään myöskin ra
vintolapa! velijat.
Alinpalkkalaki naisille.
Arizonassa laadittiin laki, mi
kä määrää kaupoissa ja tehtais
sa työskenteleville naisille alim
maksi palkaksi $10 viikossa. Il
linoisin ja North Dakotan val
tioissa asetettiin komissionit tut
kimaan teollisuuden palvelukses
sa olevien naisten palkka-, työy. m. suhteita.
Työläisten turvallisuutta ja ter
veyttä koskeva lain
säädäntö.
Yhdessätoista valtiossa Ojen
nettiin
lapsityönsuojeluslakeja,
joko ikärajaa korottamalla, tahi
sitten siten, että ulotettiin lainmääräyksiä
uusille työaloille,
joita ennen voimassaolleet lait
eivät koskeneet, tahi sitten työ
ajan lyhennyksellä. Texasissa
laadittiin yleinen
lapsityölaki,
mikä asettaa 15 ikävuoden alim
maksi sallituksi ikärajaksi teh
taissa työskenteleville lapsille.
Vermontissa säädetty laki mää
rää, että valtion lapsityötä kos
kevat lait yhdenmukaistutetaan
liittovaltain lapsityökin kanssa,
mikä viimemainittu laki astui
voimaan syysk. 1 p. 1917. Kan-
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sasissa säädettiin laki, jossa mää
rätään suojuskineiden asettami
sesta tehtaisiin; samoin New Jer
seyssä. Texasissa laadittiin la
ki tulipaloportaiden asettamises
ta työlaitoksiin.
Delawaressa
säädettiin laki terveyslaitteiden
asettamisesta tehtaisiin, samoin
West Virginiassa kaivoksiin. Nä
mä lait
koskivat vain yleisiä
määräyksiä, jättäen työkomissioneerien, terveyslautakuntien tahi
muiden hallitusviranomaisten ja
hallituselinten
velvollisuudeksi
yksityiskohtaisempien säädösten
laatimisen lain puitteiden sisällä.
New
Jerseyssä säädetty laki
kieltää ruokatavaroiden ja las
ten
vaatteiden
valmistuksen
asuntokasarmeissa.
Vahingonkorvauslait.

Uusia työväestön vahingon
korvauslakeja laadittiin vuoden
kuluessa Delawaren,
Idahon,
New Mexicon, South Dakotan ja
Utahin
valtioissa.
Nykyisin
löytyy Yhdysvalloissa kaikkiaan
40 valtiota, joissa on voimassa
jonkinlaiset työväen vahingon
korvauslait. Ei ole tässä tar
peen mainita, että useimmat
näistä laeista ovat sangen hata
rat ja puutteelliset. Vahingon
korvauksen suuruus, vuoden 1917
aikana säädetyissä laeissa, mää
rätään keskimäärin 50— 55 pro
sentiksi työläisten saamasta palkkamäärästä.
New Mexicossa
säädetyn lain mukaan kohoaa
korvauksen suuruus puolella, jos
tulee todistettua, että työnantaja
on laiminlyönyt lainmääräämien
suojeluslaitteiden asettamisen ja
sen kautta ollut syypää työläi
sen onnettomuuteen.
Useam
massa kuin 20 valtiossa tehtiin
korjauksia jo voimassaolleisiin
vahingonkorvauslakeihin. Nämä
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lakimuutokset koskivat etupääs
sä lain
ulottavaisuusrajaa eri
työalojen työläisiin nähden, odo
tusaikaa josta lähtien vahingon
korvausta maksetaan, tahi sitten
lääkärinhoitoa koskevia paran
nuksia.
Työttömyys.
Yleisiä työvälitystoimistoja pe
rustettiin vuoden varrella South
Dakotassa ja New Hampshiressa. Oregonissa asetettiin komis
sioni tutkimaan lainsäädäntötoi
menpiteitä, “jonka kautta jokai
selle työläiselle taattaisiin tilai
suus hankkia itselleen elämän
välttämättömyyksiä työnsä vas
tineena” . Minnesotassa ja Arizo
nassa järjestettiin lainsäädännön
kautta laheisempää yhteistoimin
taa liittohallituksen kanssa yleis
ten työ välity stoimistojen hoi
toon nähden. Samoin Nebras
kassa laadittiin uusia asetuksia
yleisten
työvälitystoimistojen
työn säännöstämiseksi.
Työriitaisuuksia koskeva lain
säädäntö.
Utahin ja Minnesotan valtiois
sa on laadittu laki, minkä mu
kaan työväenjärjestöt katsotaan
eli "laillistetaan” laillisiksi jär
jestöiksi ja joissa samalla rajoi
tetaan estetuomion käyttöoike
utta työriitaisuuksissa. Minne
sotassa
ja Idahossa säädetyn
asetuksen mukaan katsotaan saboteesin, väkivallan tahi muiden
laittomien keinojen käyttäminen
työriitaisuuksissa valtiorikoksek
si. New Uampshiressa säädet
tiin asetus, joka kieltää “ vaikut
tamasta kehenkään työläiseen,
joka työskentelee sotatarveteollisuuden alalla, tarkotuksella saa
da tämä lakkaamaan työstä.”
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Työväen suojeluslakien voi
maanpano.
Wyomingissa säädetty lakiasetus määrää asetettavaksi komissioneerin valvomaan työväenlakien täytäntöönpanoa, jollaista
lainvalvojaa valtiossa ei ennen
ollut. Utahissa ja Vermontissa
laaditun lain mukaan, kuuluu
kaikkien työväensuojeluslakien,
siihen luettuna myöskin työvä
estön vahingonkorvauslaki, yh
den keskitetyn hallitusdepartementin valvonnan alle. Utahis
sa ja Pennsylvaniassa valtuutet
tiin teollisuuskomissionit julkai
semaan säädöksiä työväenlakien
voimaansaattamiseksi.
Loppukatsaus.
Se lainsäädännöllinen työ mitä
tässä maassa on kuluneena vuon
na suoritettu työväenluokan tur
vaamiseksi ja sen työkykyisenä
pitämiseksi, ei ole läheskään
tyydyttävä ja eikä työväenluok
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kaa suurestikaan turvaava. Mut
ta niiden merkitystä askeleena
parempaan päin ei silti ole hal
veksuen katsottava ja niiden ar
voa väheksyttävä, sillä käytän
töön pantuina ne kaikesta hata
ruudestaan huolimatta sentään
jossakin määrin asettavat rajoja
kaikkein räikcimmille väärin
käytöksille työväenluokkaa koh
taan. Mutta eletty kokemus
toteaa meille sen surullisen ja
kiertämättömän tosiasian, että
työväensuojeluslakeja aivan jul
kisesti rikotaan. Oikeuslaitok
sissa kapitalistinen oikeusdokmatiikka ja kapitalistinen oikeuskäsitys pelailee aivan mielival
taisesti, — tarkasti huomioon
ottaen pääomamahdin edut. Ja
niinpä oikeuslaitokset tässä maas
sa, jossa tuomarit ovat kokonaan
kansan kontrollin ulkopuolella,
ovatkin muodostuneet mitä van
kiin miksi kapitalismin päälinnoituksiksi, joiden valta laintulkin
nan ja oikeusdokmatiikan alalla
on sangen laajalle ulottuva.
W. S.

