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NEEKERITYÖVOIMAN SIIRTYMISESTÄ POHJOISEEN.
B OODROW W ILSON huomauttaa 

kirjassaan “ New Freedom " : “ Teol
linen vallankumous tapahtuu sil
miimme edessä." T ällä  lausunnol

la emme tarvitse ymmärtää, että se olisi 
kuitenkaan työväen vallankumous työväen 
itsensä hyväksi. E i se ole sitä. Kuitenkin 
me huomaamme erään toisenlaisen vallan
kumouksen olevan käynnissä. Tämä vallan
kumous on sangen nopeaa ja  se on suurka- 
pitalismin vallankumous. Se on kauttaal
taan pikkukapitalismin hävittämistä kai
kissa muodoissaan ja  suurpääomien kasva
mista ja  kasaantumista.

Neekerien siirtyminen Etelän valtioista 
ja  erikoisesti pumpulipelloilta on yksi näitä 
piirteitä. V aikka neekerien asema ei ole 
koskaan ollut hyvä etelässä, niin nyt se on 
tullut tässä suurkapitalismin voittokulussa 
sellaiseksi, että sitä ei voi enää sietää nee
keritkään. Siitä syystä neekerien huomat
tavampi siirtyminen nykyään pohjoisvalti
oiden teollisuuksiin. Nyt siis riita sisällisso
dan aikaisesta tilanteesta alkaa muuttua jo  
päinvastaiseksi Etelän valtioiden ja  pohjois
valtioiden välillä. Am erikan Sisällissodan 
aikana pyrittiin neekereitten pohjoiseen 
siirtymistä estää siitä syystä, että heitä ei 
silloin voitu edullisesti käyttää Pohjoisen 
teollisuuksissa. Nyt sen sijaan koetetaan

M ene po ik an i p o h jo iseen , n ä e th ä n  m itä  lie llä  on 
ta r jo lla .

reekereitä saada täyttäm ään tehtaissa tar- 
yittava työvoima halvan työvoiman nimes
sä, jotta valkoihoisiltakin työläisiltä voitai
si laskea palkkoja.

Taloudellinen pakko a jaa  neekerit liikkeelle.
Kuvaavasti tästä varsinaisesta syystä, mi

kä a jaa  neekereitä lähtem ään liikkeelle e- 
telän valtioista, sanoo J .  P. Jervey , Ports
mouth, V a., seu raavaa :

Työväenkysym ys kerta kaikkiaan on taloudellinen. Neekerit samoin kuin valko- ihoisetkin m enevät aina sinne, missä tarjotaan parem paa rahallista tuloa ja  muut elä män m ahdollisuudet ovat paremmat. Sangen yksinkertainen seikka on pysyttää n eekerit täällä. Ainoa, m itä siinä tarvitaan, on tarjota heille  yksinkertaista —  oikeutta  ja parem m at eläm än m ahdollisuudet."
Miksi pohjoisessa voidaan enem pi m aksaa?

Tässä tulee kysymykseen pikkuporvaris
ton kuoiinkamppailu. Selvää on kenelle ta
hansa yhteiskunnallisia kysym yksiä seuran
neelle, että pohjoisessa on teollisuus elämä 
enemmän kehittynyt, kuin etelässä. Poh
joisvaltioissa ovat niin muodoin myöskin 
suuremmat teollisuuslaitokset. Parhaassa- 
kaan tapauksessa ei siis pikkutuottaja ky
kene kilpailemaan työvoiman hankinnassa
kaan minkään suurkapitalistin kanssa. Sii
tä huomauttaa Atlanta Jou rn al:

“ Pohjoisessa neekerityövoima m aksaa e- 
nemmän kuin etelässä, sillä suurteollisuus, 
mihin heitä palkataan työhön, kykenee hei
dän työstään saamaan suurempia voittoja, 
kuin mitä voidaan missään etelän valtiois
sa saada. Lyhyesti siis sama laki on tässä 
vallitsevana, kuin oli Am erikan siirtokunti
en aikana, minkä nojalla Am erikaa asutet
tiin korkeiden palkkojen kiihottamana ja  
sama syy nytkin tuo suuret joukot siirtolai
sia meidän rannoillemme” .

Lait eivät voi estää siirtolaisuutta neekerien  keskuudessa.
Emme voi olla tässä huomauttamatta, 

kuinka kapitalistien omat edustajatkin jo 
tunnustavat, ettei laeilla voida estää tätä 
neekerityövoiman siirtymistä. Siitä huoma
uttaa The Journal, Literary Digestin mu
kaan : 'Ainoastaan korkeammat palkat va i
kuttavat neekerien siirtymistä vastaan. 
T ällä kertaa vielä Etelä ei varsin paljon ole 
kärsinyt tästä siirtymisestä, mutta koska
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J O H D A N T O .

H AKKO O N  menon syyt ovat aina il
meiset. Luonnollisesti kuitenkin 
kaikki lakolj ovat erilaiset; vielä 
enemmänkin, lakot jollakin erikoi

sella teollisuuden alalla saattavat olla ker
rassaan erilaiset jollekin toiselle taikka mil
le tahansa muulle teollisuudelle. Niin muo
doin olisi narrim aista olettaa että merimie
het voisivat voittaa lakkonsa käyttäm ällä 
prikulleen samanlaisia menettelytapoja, 
kuin mitä käyttävät lakoissaan puutavara- 
työläiset.

Mutta kuitenkin on yhtäläisyyttäkin la 
koissa. Erinäisiä yleisiä piirteitä on kuiten
kin sellaisia, mitkä ovat ominaisia luokka
sodassa kaikkialla, kuten on olemassa eri
näisiä yleisiä piirteitä, jotka ovat ominaisia 
kaikille m ilitaristisille taisteluille. Ne ovat 
sikäli hyödyllisiä, kun niitä seurataan sitä 
mukaa kuinka ne osottautuvat jä rjen  kan
nalta oikeiksi ja  niitä käyttäessä pidetään 
silm ällä “ hevosen jä rk eä” .

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on 
saada tämän kautta sellaista ajatusainesta, 
mitä lakoissa tarvitaan.

Kysym ys sellaisenaan jakautuu itsessään 
kolmeen osaan, ollen ne seuraavat: Ensiksi 
tulee kysym ys, milloin lakkoutua —  mil
loin alkaa lakko; Toiseksi käytännöllinen 
järjestö, jotta sen avulla voidaan voittaa, 
kuten esim. mitä komiteoita pitää olla, min
kälaista julkisuutta saadaan lakolle ja  mil
lä tavalla sitä saadaan leviämään, miten 
pitää yllä  lakkolaisten taistelukunto, miten 
saada lakolle avustusta, miten lakko on pa
ras siirtää työm aalle, kuinka sitten pitää 
yllä  työm aalakkoa, miten toimittaa vahti
mista, y. m .; Kolmanneksi tulee esille kysy

mys, miten lakko lopetetaan, mistä vaati
muksista voidaan sopia, tehdä kompromis
sia, kuinka tarkastetaan lakkokomitean ti
lit ja  tyydyttää kaikkia, eikä rahojen kä
sittelyssä ilmene mitään petoksia ja  miten 
pysytään järjestyneinä seuraavaa lakkoa 
varten ja  seurata siten jatkuvasti voittoisaa 
polkua.

Ensi osa tätä aineistoa käsittää tässä a r
tikkelissa teoreettista puolta enemmän ja  
on etupäässä lakon kuvausta. Siinä on vä
hemmän yksityiskohtaisia seikkoja lakosta 
sellaisenaan, sillä varsin paljon on lakkoja , 
jotka eivät ole alkaneet lainkaan, mutta sen. 
sijaan vain sattuneet puhkeamaan ja  siitä 
syystä, että lakoissa yleensä järjestelm älli
sesti täytyy tehdä valm istavaa työtä ennen 
lakkoa.

I:NEN OSA.
M illoin lakkoutua. ja  m iten alkaa lakko.

Lakko on kapinallisen työväenluokan te
hokkain ase. Se on kuin salaman välähdys 
kapitalistisen sanomalehdistön m yrkyttä
mässä ilmapiirissä. Se myrskyn tavoin re
pii kapitalistisen lakkovastaisen agitatio- 
nin, mikä virtaa saarnastuoleista ja  puhu- 
m alavoilta; sentimentaliisuuden ilm ake
hään se vaikuttaa kuin sairautta levittävä 
usva, johon kysymystä koetetaan kietoa ja  
mihin työnantajat mielellään kietovat itsen
sä ja  mihin työläisetkin monta kertaa peit
tyvät.

Kapitalistit ovat erinomaisesti onnistu
neet liittämään kummallisen häpeäpilkun 
sanaan “ lakko” , jonka vuoksi yleensä van
hoillisen ammattiunion mies ottaa lakon 
vastaan arkaillen ja  puoleksi häpeissään. 
He liittyvät lakkoon, jota pitää ikäänkuin

tahansa etelän kehitys vaatii heidän tuot
teitaan ja  niistä kyetään maksamaan, niin 
ne vasta varm asti tuovat työvoimaa myös
kin, se tuo neekereitä, taikka joitakin mui
ta heidän tilalleen” .

Ottakaamme työläiset tämä huomioon. 
Laeilla ei voida estää inhimillisen pyrki
myksen eteenpäin kulkua. Tämä lausunto 
ulottuu yhtä hyvin valkoihoisiin kuin mus- 
taihoisiinkin työläisiin. Tie Vapauteen v ii
me numerossa huomautimme lakkokysy- 
myksen yhteydessä, ettei sitä voida laeilla 
ehkäistä, milloin taloudellinen tilanne tulee 
niin painostavaksi, että se särkee lain varti

jan  m ääräykset. Tässä tulee myöskin la
kien tekijöille ja  niiden tulkitsijoille koko
naan uusi ala. Se uusi ala on tutkija, mis
sä lait ovat sopusoinnussa taloudellisen elä
män kanssa ja  vain siinä määrin voidaan 
laatia lakeja. Missä ne joutuvat ristiriitaan 
vallitsevan taloudellisen elämän kanssa, 
sellaiset lait menettävät ennenpitkää mer
kityksensä ja  taloudellinen voima jä ä  mää
rääväksi. Kehittäkäämme tätä taloudellis
ta voimaamme tietoisesti. Järjestäkääm m e 
taloudellinen merkityksemme. Sen voim al
la saamme mitä haluamme.
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