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“Työväenlainsäädäntöä” Yhdysvalloissa
v. 1918

N. s. “ työväeni ainsäädännöllä” ylei
seen ymmärretään sellaista lainsäädän
nöllistä toimintaa, minkä tarkotukse- 
na on palkkatyöväestön yhteiskunnal
listen oikeussuhteiden sekä työläisten 
ja työnantajain välisten suhteiden jär
jestäminen. Tästä syystä sanotaankin 
työväenlainsäädäntöä tai ainakin sen 
päähaaroja myös usein yhteiskunnalli
seksi lainsäädännöksi. Näin lasketaan 
työväenlainsäädännön piiriin kuuluvik
si myös monet muut lainsäädäntötoi
met, jotka suoranaisesti koskevat joko 
palkkatyöväestöä kokonaisuudessaan 
tai sitten sen jotakin osaa. Työväen- 
lainsäädäntöön kuuluviksi luetaan näin- 
muodoin kaikki ne lakisäädökset, jotka 
koskevat työnantajaluokan ja työläis
ten välisiä työtaisteluja, (Huom. 1 lake
ja, joissa kielletään määrätyiltä työläis- 
ryhmiltä lakontekemisen oikeus, on 
tänä vuonna laadittu —  ja toisia on 
tekeillä —  muutamissa Yhdysvaltoihin 
kuuluvissa osavaltioissa; eräs sekainen 
laki on myös parhaillaan tekeillä Yh
dysvaltain kongressissa —  n. s. Cum- 
mins-lakiehdotukseen” kuuluva lisäke) 
maksimalityöaikaa, pyhätyötä, työn
välitystä, työtilastoa, nais- ja lapsityö
tä, työpalkkaa, terveydenhoitoa, tarif
fi sopimuksia (tai kuten täällä on ru
vettu sanomaani kollektiivisia —  ryh
mittäisiä —  työsopimuksia), teolli- 
suustarkastusta, työväensuojelusta ja 
-vakuutusta (työväenvakuutus- ja suo- 
jelusiait), terveydenhoitoa ynnä muuta.

Ylläluetelluun lainsäädännön piiriin 
luettavia lakeja tai lakiuudistuksia sää
dettiin Yhdysvalloissa v. i918 sangen 
vähän. Verrattuna edellisiin vuosiin, oli 
varsinainen työväenlainsäädäntö mai
nittuna vuonna sangen niukka. Useis
sa valtioissa otettiin tässä suhteessa 
pitkähköjä taka-askeleitakin —  mene
tettiin entisiä saavutuksia. Näin tapah
tui etenkin työaikalakien kanssa. Var
sinkin lapsi- ja naistyön rajotuslait ku

mottiin joko kokonaan tai supistettiin 
niiden rajottuvaisuutta tuntuvasti so
danaikaisen “pakkotilanteen” vuoksi. 
Työväenlakien lakkautus jätettiin ta
vallisesti lainsäädännöllisellä määräyk
sellä joko kuvernöörin tai "puolustus
komitean” tai jonkun lautakunnan har
kinnasta riippuvaksi. Mutta huolimat
ta siitä, minkä valtio-elimen tai minkä 
valtiovirkamiehen määräysvallasta näi
den työväenlakien väliaikainen lakkau
tus kulloinkin riippui, tosiasia on, että 
tätä valtuutta käytettiin sodan aikana 
useissa valtioissa hyvin tuhlaten. Ja 
monien muiden työväenlakien kanssa 
kävi samoin. Useissa valtioissa —  ja 
melkein kaikissa teollisuusvaltioissa —  
laadittiin joukko n. S. “poikkeus”- 
eli "hätätilalakeja” , joissa ennen sää
dettyjen ja lain mukaan voimassaole
vien työväenlakien velvoittava voima 
tehtiin “poikkeuksellisesti”  s. o. so
dan ajaksi kokonaan merkityksettö 
mäksi ja tyhjäksi. Näin tuhottiin mel
koinen osa'työväestön sitkeällä taiste
lulla voittamia lainsäädännöllisiä saa
vutuksia ja niiden täytäntöönpanomää
räykset lakkautettiin. Ja kuten ylem
pänä viitattiin tämä kaikki tapahtui rei
lusti sillä ymmärryksellä, että voimas- 
saolleet työväenlakien velvoitukset oli
sivat muka olleet työtehoon nähden 
siinä määrin työntupttavaisuutta ra- 
jottavia, että työväenlakien oli poik
keuksellisesti astuttava syrjään, jos 

mieli päästä voittajaksi sodassa. Että 
tämä oli vain verukesyy, on itsestään 
selvää. Tässä ei myöskään tarvinne 
lähemmin mainita, että nämä toimen
piteet ajettiin lävitse suurpääoman 
myötävaikutuksella ja sen pakotuk
sesta.

Niinkuin yllä viitattiin, oli vuoden 
1918 saavutukset työväenlainsäädän
nön alalla perin pienet. Mistään ke
hittyneemmästä lainsäädännöstä ei ol
lut taikaa. Vieläpä otettiin pitkiä ta-
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k a-as koleitakin. Tosin muutamissa 
valtioissa tehtiin nais- ja lapsityötä ra
joittaviin lakeihin muutamia parannuk
sia; siellä täällä korjattiin hieman työ- 
väensuojelus- ja vakuutuslakien kir
jaimellista muotoa ja muutamissa ta
pauksissa sellaisten lakien ulottuvai
suuttakin laajennettiin; työläisten ter
veydenhoitoa koskevia lakeja paran
nettiin kolmessa valtiossa; ammattitar- 
kastusta parannettiin lainsäädännölli
sillä uudistuksilla niinikään kolmessa 
valtiossa; kaivoslakeihin tehtiin muu
tamia pienempiä lisiä muutamissa val
tioissa; Massassa korjattiin vähän la
kia, mikä määrää, että työnantajan, 
joka värvää tai kuuluttaa työväkeä 
lakonataiseen työpaikkaan, on samalla 
iimotettava lakon olemassaolosta; kor
jaus koskee sitä milloin lakko katso
taan virallisesti päättyneeksi; mutta 
yleensä katsoen kumminkin rajottui 
vuoden 1918 saavutukset varsinaisen 
työväeniainsäädännön alalla varsin pie
neksi —  voipa sanoa olemattomaksi.

Mutta eräällä työväeniainsäädännön 
alalla oli vuosi 191S kuitenkin merkil
le pantava. Eräällainen "työväeniain
säädännön” haara, mitä ei ole ennen 
tunnettu enempää täällä kuin muissa
kaan maissa, sai näet tällöin alkunsa. 
V. 1918 muodostui niin sanoaksemme 
uranuurtajaksi “uudensuuntaisen työ- 
vaalilainsäädännön" alalfe. Silloin 
nim. näkivät kahta poikkeusta lukuun
ottamatta ensimäiset n. s. “ syndikalis- 
mivastaiset” ja työpakkolait tällä man
tereella päivän valon. Näitä lakeja oli 
jo vuotta aikaisemmin laadittu kahdes
sa valtiossa ja Dii niiden antama esi
merkki valiassaoiijoita niin viehättävä 
ja ilahuttivat niissä esitetyt määräyk
set ja säädökset lainlaatijakunnan her
roja muissakin valtioissa niin ikiomik
si, että lähes parikymmentä “ rikolli
sen syndikalismin vastaista” ja työpak- 
koa velvoittavaa lakia laadittiin ja as
tui voimaan v. 1918.

Lait “ rikolliit* »yndikalUmia” T u tu n .

Vuoden 1913 aikana oli lainlaatija- 
kunnat koolla yhteensä kahdessakym
menessä kolmessa valtiossa, joissa yh- 
dessätoista istunto oli sääntömääräinen.
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Paitsi Yhdysvaltain kongressia, laadit
tiin sanottuna vuonna yhteensä viides
sä valtiossa laki "rikollista syndikalis- 
mia” ja “saboteesia” vastaan. Samoin 
korjattiin muutamissa valtioissa n. S. 
“irtolaisuuslakeja” , joilla muutamissa 
tapauksissa on Sama Killinen voima 
kuin syndikalismivastaisilla ja sabotee- 
silaeillakin. Yhdysvaltain kongressi 
myös laati puheenaolevana vuotena 
lain, jossa määrätään ankaroita rangais
tuksia sille, joka vahingoittaa tai hävit
tää, sekä joka yrittää vanhingoittaa tai 
hävittää sotatarpeita, hyötyvälineitä y. 
m. sodan aikana. Lain nojalla on u- 
seita radikaaleja teljetty lukkojen taak
se.

Kuten ylempänä on mainittu, laadit
tiin jo v. 1917 ensimäiset saboteesi- ia 
syndikalisniivastaiset ■ lait. Asiaahar- 
rastavissa piireissä ja niiden taholta, 
joiden mielestä kaikellainen työväen 
vapaa ja julkinen toiminta olisi sodan 
esilletuoman “hätätilan” tekosyyllä 
tyysten hävitettävä, alettiin työsken
nellä tämmöisen lainsäädännön hyväksi 
muissakin valtioissa. Nämä lait on 
tähdätty etupäässä I. W. W.-liittoa 
vastaan, jota sodan aikana hyvin usein 
syytettiin siitä, että se oli päättänyt 
milloin hävittää viljavainioita, milloin 
polttaa metsäalueita, milloin hävittää 
sotatarpeita, milloin räjäyttää ilmaan 
tehtaita ja rautatiesiltoja ja milloin 
tehdä jotakin muuta kauheata väkival
lan ja hävityksen tekoja. Todennäköi- 
tä kumminkin on, että näitä juttuja 
sommiteltiin kokoon suuretujen provo
kaattorien toimesta tarkotuksella saada 
täten yleistä mielipidettä tukemaan 
tämmöistä lainlaadintaa. Ja myöntää 
täytyy, että tässä onnistuttiin mainosti, 
Yleinen mielipide kannatti tämmöisiä 
lakeja ilman huomattavampia vasta-ää
niä. Totta kuitenkin on, ettei 1. W. 
W.-liitto ole koskaan ollut syndikalis- 
tinen sellaisessa “ rikoksellisessa” eli 
kriminaalisessa tarkotuksessa eikä kan
nattanut saboteesia siinä merkitykses
sä, kuin mikä näille sanoille kysy
myksessä olevissa laeissa annetaan.

Syndikalismivastaisia lakeja laadit
tiin v. 1918 A rizonan, M ontanan , Neb- 
r u L a a ,  N o rth  D akotan  ja S o u th  D oka
tan  valtioissa.
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“Rikollinen syndikalismi” ja “ sabo- 
teesi” sanojen määrittely on useimmas
sa tapauksessa otettu suorastaan vuo
den 1917 samallaisista laeista. Tämän 
mukaan on "rikollinen syndikalismi" 
oppia, mikä “edustaa rikollisuutta, o- 
pettaa väkivaltaa, saboteesia, murha
polttoja, hävitystä, omaisuuden tuhoa
mista tai muuta terrorismia taloudel
listen ja valtiollisten tarkotuksperien 
saavuttamisen välineinä ja keinoina.” 
“Saboteesi” -sana taasen on muutamas
sa tapauksessa suorastaan asianomai
sessa laissa määritelty. Näin määritel
tynä on saboteesi etupäässä omaisuuden 
hävittämistä ja tuhoamista pahassa tar- 
kotuksessa. Laki määrää rikkojilleen 
ankaratta rangaistuksia. Jokainen, jo
ka opettaa syndikalismia tai saboteesia, 
laki määrää rangaistavaksi. Samoin 
määrää laki rangaistavaksi sen, joka 
kuuluu johonkin järjestöön, joka opet
taa tai aiheuttaa väkivallan töitä, kat
somatta siihen, onko asianomainen 
missään suhteessa ollut itse osallinen 
rangaistavaan tekoon, vaiko ei. Ran
gaistavaksi määrää laki myös sen, joka 
antaa kokoushuoneen johonkin puheti
laisuuteen, jossa opetetaan “ rikoksel- 
iista syndikalismia” .

Arizonan saboteesilain ensi mainen 
pykälä kuuluu seuraavasti: “Jokainen 
henkilö, korporatsioni, yhdistys tahi 
järjestö, joka tarkotuksellisesti ja pa- 
ha-aikeisesti vahingoittaa tai hävittää 
omaisuutta, tahi lonkkaa jonkun toisen 
perustuslaillisia tai muita oikeuksia ta
loudellisten (imiustriaalisten) ja val
tiollisen tarkotusperien saavuttamisen 
keinoina, on syyllinen saboteesiin.”

Lain toinen pykälä määrää rangais
tusta seuraavasti:

"Saboteesi "on tuomittava kuritus- 
huonerangaistuksella, ei vähemmäksi 
kuin viideksi eikä pitemmäksi kuin 
kahdeksikymmeneksi vuodeksi.”

Saboteesin opettamisesta, tai ko
koontumisesta kokoukseen joko sabo
teesin harjoittamista tai opettamista 
varten, määrää laki vankeutta aina 10 
vuoteen asti. Lievin rangaistus on
35,000 sakko.

Laki astui voimaan kesäk. 21 p. 
1918.

M ontanan syndikalismi vastaisessa lais
sa määritellään “ rikoksellinen syndika
lismi” seuraavasti:

“Rikoksellinen syndikalismi määri
tellään tässä laissa opiksi, mikä opet
taa väkivaltaa, rikoksia, murhapolttoa, 
omaisuuden hävitystä, saboteesia ia 
muita laittomia tekoja ja keinoja sekä 
muita sellaisia tekoja taloudellisten ja 
valtiollisten tarkotusperien saavutta
misen keinoina taikka taloudellisen tai 
valtiollisen vallankumouksen saavutta
misen välikappaleina.

Saboteesi määritellään laissa omai
suuden hävitykseksi tai muuksi tahal
lansa suoritetuksi teoksi, minkä kaut
ta koetetaan tuottaa työnantajalle tai 
jollekin muulle henkilölle aineellista 
vahinkoa. Rangaistus lain rikkomises
ta voi olla vähintäin yksi vuosi ja kor
keintaan viisi vuotta kuritushuonetta, 
taikka lievemmässä tapauksessa vähin
täin 5200 ja korkeitaan $ 1,000 sakkoa. 
Raskaiden asianhaarain vallitessa voi
daan hänelle tuomita sekä sakko- ja ku
rit ushuonerangaistukset sekä voidaan 
hän tuomita jopa maankavalluksesta- 
kin,

Nebrazkan saboteesilaissa määritel
lään saboteesi pääasiallisesti merkitse
vän samaa kuin Montanan saboteesilais- 
sakin. Lain rikonnasta määrää laki 
vähintäin $200 sakkoa tai yhden vuo
den kuritushuonetta tahi korkeintaan 
$5,00 sakkoa tai 10 vuotta kuritushuo
netta. Pahimmassa tapauksessa voi
daan syylliselle tuomita sekä sakko- 
että vankilarangaistukset.

North Dakotan saboteesilaki määrää' 
ensiluokan saboteesirikoksesta kuritus- 
huonerangaistusta vähintäin yhden vuo
den. Korkein rangaistus on elinikäi
nen kuritushuonerangaistus.

Toisen luokkaisesta lainrikonnasta 
määrätään vähintäin yhden ja korkein
taan 20 vuoden kuritushuonevänkeus.

South Dakotan laki “ rikollista syn
dikalismia” vastaan määrää lain rikko
misesta sakkoa vähintäin $ 1,000 tai 
kuritushuonetta yhden vuoden, taikka 
korkeintaan $10,000 sakon tahi 25 
vuotta kuritushuonetta. Raskaimmas- 
sa tapauksessa voidaan syytetylle tuo
mita sekä sakko- että kuritushuone- 
rangaistukset.
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L iitto v a ltam  saboteesilaissa, mikä 
vahvistettiin huhtik, 20 p. 1918, mää
rätään rangaistusta korkeintaan $ 10,- 
OOO sakkoa tai 30 vuotta vankeutta, tai 
raskauttavien asianhaarojen vallitessa 
molemmat.

TySpakkolait.

Jo v, 1917 laadittiin kahdessa Yh
dysvaltain valtiossa laki, mikä velvoit
taa valtion Jokaisen määrättyyn ikä
luokkaan kuuluvan miespuolisen henki
lön suorittamaan viikossa vissi työtun- 
timäärä työtä, V. I9 i8  laadittiin työ- 
pakkolakeja (Compulsory Work Laws) 
Delawaren, Georgian, Kent Vicky n, Loui
sianan, M assat hu i ett* In, M ontanan, 
New Jerseyn , New Yorkin, Rhode Is- 
landin ja South Dakotan valtioissa. 
Kaikki nämä lait ovat tarkotetut ole
maan voimassa vain sota-ajan. Niiden 
voimaanpanovaltuus on muutamissa ta
pauksissa riippuvainen kuvernöörin 
määräysvallasta, toisissa tapauksissa 
valtion puolustusneuvostosta. Laki 
velvoittaa määrätyillä poikkeuksilla ta
vallisesti kaikki valtion miespuoliset a- 
sukkaat, jotka ovat työkykyisiä ja kuu
luvat määrättyyn ikäluokkaan, teke
mään työtä vissi työtuntimäärä viikos
sa. Alin ikäraja on erilainen eri val

tioissa. Georgiassa ja Kentuckyssa se 
on 16 vuotta, Louisianassa 1 7 vuot
ta, Delawaressa, Massachusettsissa, 
New Yorkissa, New Jerseyssä ja Rhode 
lslandissa 18 vuotta.

Korkein ikäraja on Massachusettsis
sa, New Yorkissa, New Jerseyssä ja 
Rhode lslandissa 50 vuotta. Delawa- 
ressa, Georgiassa ja Louisianassa 55 
vuotta, sekä Kentuckyssa 60 vuotta.

Montana ja South Dakotan lait mää
räävät työpakkovelvoilisiksi kaikki val
tion asujamet, ikään ja sukupuoleen 
katsomatta.

Laki velvoittaa työskentelemään vä
hintäin 36 tuntia Kentuckyn, Massa
chusettsin, New Yorkin, New Jerseyn 
ja Rhode Isiandin valtioissa, 48 tuntia 
Louisianassa, viisi päivää Montanassa 
ja South Dakotassa sekä viisi ja puoli 
päivää Georgiassa. Delawaren laissa 
ei määrätä mitään vissiä työtuntimää- 
rää.

Muutamien valtioiden työpakkoon 
velvoittava laki nimenomaan määrää, 
että iakkotapauksissa tullaan lakkolai
set katsomaan tämän lain rikkojiksi. 
On tapauksia, jolloin lakkolaisia on 
rangaistu työpakkolain nojalla.

W. Sointu.
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