
TIE VAPAUTEEN TOUKOKUU, 1924

T y ö lä id a p iia , jo is ta  tu sk in  yksikään  saisi “ p a lk in to a ,"  jos v ie tä is iin  p o rv a re ille  tav an m u k ais iin  lap sinäy t- 
te ly ih in , silla  m elkein  jo k a isen , n ä is tä  lap sis ta , k a sv o n p iir te e tk in  o so itta v a t p u u tte e n  lyöneen  le im ansa.

LAPSITYÖVOIMAN RUSTO JA SEN LOPETTAMINEN
A IK K E E N  siihen, mitä tämän maan 

porvarillisessa sanomistossa on sa
nottu Saksan, Venäjän tai jonkun 
muun Europan maan työläislapsien 

kohtalosta, joksikin paikalle sopii tuo van
ha sananparsi: “kun muutat nimen, niin se 
puhuu itsestäsi.”  Sillä tuskin missään maas
sa, koko maailmassa, jollemme ota huomi
oon Japania, Kiinaa tai mahdollisesti joita
kin muita taloudellisesti takaperoisella ta
solla olevia maita, on työssä käypiin työ
läisiin suhteellisesti verraten enempi lapsi- 
työläisiä kuin tässä, teeskennellen sivistyk
sestään ja  työläistensä hyvinvoinnista kers
kuvassa maassa. Virallisiksikin julistettu
jen tilastojen mukaan tässä maassa on yli 
kahden miljoonan lapsityöläisiä. Näihin ei 
lasketa sellaisia, jotka työskentelevät ko
tiensa nurkissa tai pelloilla vanhempainsa 
apuna, omissa taloustöissä. Vaan ainoas
taan sellaiset, jotka tekevät suoranaista 
palkkatyötä eli ovat tuottavasti teollisuu
den palveluksessa.

Näiden lapsityoläisten asema luonnolli
sesti on kaikkea muuta vaan ei siedettävää. 
Useissa tapauksissa heidän täytyy suorit
taa tehtäviä, jotka olisivat kyllin, liiankin, 
suurta energiaa kysyviä aikuisille ja  täy
dellisesti terveille sekä työkuntoisille ihmi
sille. Kun joku porvarillisenkin sanomaleh

den kirjeenvaihtaja sanoo, että joittenkin 
tämän maan lapsityoläisten täytyy suorit
taa tehtäviä, joita voidaan verrata teräs- 
myllyjen töihin, niin se sinänsä jo  riittää 
selittämään näiden työläislapsien kohtalon. 
Monissa valtioissa on ammattilaisten työ
päivä kahdeksan tuntinen, virallisesti tun
nustettuna, mutta näissä samoissa valtiois
sa saavat lapsityöläiset tehdä kymmenen 
tumiin ja  vielä sitäkin pitempiä työpäiviä. 
Tämä luonnollisesti johtuu visseistä syistä, 
jotka pohjaltaan perustuvat työläisten jä r
jestyneeseen taistelukykyyn, eikä minkään
laisiin, lakiasäätävistä laitoksista alkunsa 
saaneisiin seikkoihin. Myöhemmin palaam
me tähän seikkaan.

Melkein kaikissa Europan maissa on voi
massa jonkinlaisia laillisia määräyksiä, jot
ka tavalla tai toisella säännöstelevät lap
sityövoiman käyttämistä. Tietääksemme 
siellä myös näitä laillisia määräyksiä nou
datetaan paremmin kuin tässä maassa. Kah
dessatoista Europan maista on voimassa 
lait, jotka kieltävät käyttämästä palkkatyö
läisinä alla neljäntoista ikävuoden olevia 
nuorukaisia. Mutta tässä, kapitalistisen te
kopyhyyden ja  rikkauden maassa, ei ole 
minkäänlaista kansallista eli koko maata 
käsittävää lakia, joka kieltäisi tai säännös- 
teleisi lapsityövoiman käyttämisen. Jois&a
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kin valtioissa on nimellisesti lait, jotka ta
valla tai toisella määritteleisivät lapsityö- 
voiman käyttämisen, jos niitä noudatettai
siin. Mutta ei noudateta. Siis tässä, kuten 
muissakin tapauksissa, pitää paikkansa 
tässä maassa yleensä vallalla oleva lakien 
noudattamistapa: jos lait jollain tavalla 
loukkaavat työnantajain etuja, niin älköön 
niitä noudatettako. J a  jos ne tavalla tai toi
sella suojelisivat työläisiä, niin älköön nii
tä noudatettako. Mutta, jos niiden avulla 
jotenkin voidaan rajoittaa ja  jarruttaa työ
läisten luokkapyrkimyksiä, niin katsotta
koon, että jokainen lakitekele tulee prikul- 
leen käytetyksi, niiden kirjaimellisessa ja  
vieläpä yksilöiden käsitteisiin seka tulkin
tatapaan perustuvissa muodoissa.

Parhaillaan tässä maassa jotkut vissit 
ainekset toimivat saadaksensa perustusla
keihin määräyksen, joka rajoittaisi lapsityö- 
voiman käyttämistä. Nämä ainekset suu
rimmalta osalta toimivat humanistisista 
vaikuttimista johtuen. Luonnollisesti ei voi
da varmuudella väittää, josko he onnistu
vat saamaan suunnitelmainsa mukaisen la
in tai ei. Kuitenkin voidaan varmuudella 
väittää, että sillä ei tule olemaan suurta
kaan käytännöllistä merkitystä, vaikka sel
lainen onnistuttaisiin saamaan. Onhan il
meistä, että edes niitäkään lakeja, jotka ny
kyään nimellisesti ovat voimassa useissa eri 
valtioissa, ei noudateta. Yleensä nämä lait 
ovat verrattain puutteellisia ja  vähämerki
tyksellisiä, mutta kaikesta siitä huolimatta 
niitä ei noudateta. Kuinka siis voitaisiin o- 
lettaa, että sellaista lakia, joka tulisi ole
maan näitä eri valtioiden lakeja tehoisam- 
pi, s. o. työnantajille vahingollisempi, tul
taisiin noudattamaan? E i millään tavallj.. 
Myönnettäköön, että jos nämä humanisti
sista vaikuttimista toimivat ainekset saisi
vat lapsityövoiman käyttämistä määrittele
vän lain perustuslakeihin, niin sillä tulisi 
olemaan propagandaan vaikuttava merki
tys. Tässä lienee koko suunnitelman perus
tarkoitus. Näettekös, sitten voitaisiin selit
tää, että “ meillä on näin ja  näin hyvä la
ki tässäkin kysymyksessä". Kokonaan toi
nen asia on, josko näitä lakeja noudatetaan 
ja  vaikka noudatettaisiinkin, niin onko niil
lä merkitystä.

Kenenkään ei tarvitse vaivata itseään 
sillä uskolla, että kapitalistisen yhteiskun
nan puitteissa laaditut lait auttavat lapsi- 
työvoiman käyttämisen lopettamiseen mää- 
räävästi, jollei ole vissit taloudelliset teki
jät, jotka pakoittavat eli siihen edellyttä
vät. Muutama aika sitten Yhdysvaltain yli
oikeuden toimesta perustuslakivastaiseksi 
tuomittu ja  sitten hävitetty lapsityövoiman

käyttämistä määrittelevä liittohallituksen 
lakitekele voitaisiin ottaa esimerkiksi. Sen 
hävittämisestä on pidetty aikamoista me
lua. Tosiasiallisesti se koski suoranaisesti 
vain 150,000 lapsityöläistä ja  silloin, viral
liseksi tunnustettujen tilastojen mukaan, 
tässä maassa oli hyvän joukon toista mil
joonaa lapsityöläistä. E räs hyvin tunnettu 
porvarilehden kirjeenvaihtaja avoimesti 
myönsi, että kyseessä oleva laki perin vä
hän, jos ollenkaan, rajoitti niidenkin lapsi
en riistämistä, jo ita se suoranaisesti koski.

Alumpana mainitsimme, että Europan 
maissa yleensä on paremmat lapsityövoi
man käyttämistä koskevat lait, kuin tässä 
maassa ja  että niitä huolellisemmin nouda
tetaan. Tämä suinkaan ei johdu siitä, että 
europalaiset kapitalistit olisivat parempia 
lainkuulijoita, kuin tämän maan. Eikä 
myöskään siitä, että europalaiset lainval
vojat olisivat moraalisempia ja  tarmok
kaampia, kuin tämän maan. Kaikki tämä 
yksinkertaisesti johtuu siitä, että europalai
set työläiset ovat paremmin eli suurilukui- 
semmin järjestyneet, kuin amerikalaiset 
työläiset. He voivat taloudellisten järjes- 
töinsä kautta pakoittaa työnantajat nou
dattamaan lakeja. Myös he voivat taloudel
lisen voimansa kautta vaikuttaa siihen suun
taan, että Iainlaadinnalliset laitokset jou
tuvat laatimaan lakeja, jotka tavallaan suo
jelevat työläisiä.

Edellä myös mainitsimme, että joissakin 
valtioissa, joillakin alueilla, ammattilaiset 
ja  mahdollisesti joissakin tapauksissa ta
valliset sekatyöläiset työskentelevät vain 
kahdeksan tunnin työpäiviä, mutta lapsi- 
työläisten täytyy tehdä kymmenen tunnin 
työpäiviä ja  sitäkin pitempiä. Tämä suin
kaan ei johdu siitä, että noiden valtioiden 
tai alueiden työnantajat eivät haluaisi teet
tää näillä aikuisilla työläisillä yhtä pitkiä 
työpäiviä, kuin lapsityöläisilläkin. Vaan se 
johtuu siitä, että työläiset ovat järjestynyt» 
tä voimaansa käyttäen pakoittaneet työnan
tajat myöntämään heille kahdeksan tunnin 
työpäivän. Siis aina vain tuo taloudellinen 
voima tunkeutuu esille ja  ilmenee vaikutta
vana tekijänä.

Siksipä, jos tämän maan työväenluokan 
jäsenet ja  muut humanistisista vaikuttimis
ta toimivat yksilöt sekä ryhmät mielivät 
rajoittaa lapsityövoiman käyttämistä ja  sen 
kokonaan hävittää, niin heidän täytyy yk
sinkertaisesti kyetä käyttämään työläisten 
taloudellista voimaa pakoittavassa mitta
kaavassa. Tätä tekijää kuitenkaan ei voida 
käyttää ennen kuin työläiset järjestyvät pa
remmin kuin he nykyään ovat järjestynei
tä.
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N u oria  työl&iciä, jo tk a  ovat opp im assa  ken- 
k ä in k o r ja a ja in  am m attia* N ä itte n k in  nuorta- 

ru k a is te n  tu lis i o lla kou lussa, m u tta  sen  s ija a n , 
e t tä  o lis iv a t kou lussa , he ov a t tu o tta m a s s a  li i
k e v o itto a  jo llek in  “ ra ja s u u ta r i l le ” , v a ik k ak in  

opp ila iden  n im ellä.

Useimmissa tapauksissa lapset joutuvat 
työhön vanhempainsa suostumuksella- Siis 
jotkut voivat sanoa, että miksi vanhemmat 
laskevat lapsensa työhön? Se suinkaan ei 
tapahdu vanhempain ilkeämielisyydestä tai 
ahneudesta, kuin perin harvoissa tapauk
sissa. Niin harvoissa, että sellaisia tapauk
sia ei kannata ottaa huomioon ollenkaan. 
Kaikki vanhemmat kai rakastavat lapsiaan 
ja  haluaisivat antaa niille parhaan mahdol
lisen kasvatuksen. Vanhemmat sallivat lap
sensa mennä palkkatyöhön yksinkertaises
ti siitä syystä, että ei ole mitään muuta kei
noa valittavana jokapäiväisen toimeentulon 
hankinnassa. Epäilemättä monet vanhem
mat joutuisivat katsomaan eli näkemään 
lapsensa kuolevan nälkään, jos eivät salli
si heidän mennä palkkatyöhön. Luonnolli
sessa tilassa olevat eläimetkin suojelevat it
seänsä ja  jälkeläisiänsä. Tottakai ihmiset 
tekevät samoin. Juuri tämä jälkeläistensä 
suojelemisvaisto, sailyttämisvaisto, kannus
taa vanhempia silloin, kuin he sallivat lap
sensa palkkatyöhön. He oivaltavat, että hei
dän lapsensa kuolevat nälkään, jollei ole ra
vintoaineita. Mahdollisesti heidän lapsensa 
kuolevat ennenaikaisella tavalla palkkatyös
sä raataissaan, mutta kuitenkin se tapahtuu 
hitaammin ja  vaikeammasti ymmärrettä
vällä tavalla.

Lapsityövoiman käyttäminen voidaan 
poistaa vain siten, että työläisvanhemmille

taataan sellaiset toimeentulomahdollisuudet, 
että heidän ei tarvitse laskea lapsiansa palk
katyöhön, paremmin kuin muuhunkaan näi
den ruumiillista terveyttä ja  kehittymis
mahdollisuuksia jarruttaviin tehtäviin. N y
kyään saavat miljoonat työkuntoiset työ
läiset kävellä joutilaina, koska ei ole työtä 
saatavissa. Samalla ajalla  miljoonat lapset 
saavat raataa tehtaissa, kaivoksissa, pel
loilla ja  muissa hikipajoissa, sen sijaan, et
tä olisivat kouluissa, oppimassa ihmiskun
nalle hyödyllisiä ja  välttämättömiä tieteitä 
ja  taiteita. Kaunis yhteiskunta. Siitä kun
nia lankeaa nykyiselle vallassa olevalle luo
kalle.

On turhaa olettaa ja  toivoa, että lapsi- 
työvoiman riistäminen tulee poistetuksi la
kien laadinnan ja  moraalisten vaikuttimi
en kannustamana. Se voidaan rajoittaa ja  
poistaa vain siten, että työläiset järjesty
vät, ollaksensa kykeneviä hankkimaan itsel
lensä ja  perheellensä niin hyvän toimeentu
lon, jottei tarvitse myöntää lapsiansa palk
katyöhön. Jokaisen työläisvanhemman vel
vollisuus on vointinsa mukaan pyrkiä tais
telemaan itsensä ja  jälkeläistensä turvaa
misen puolesta. Tämä taistelu voi tapahtua 
parhaiten ja  ainoastaan siten, että järjesty
tään. I. W. W. pyrkii järjestäm ään työläi
siä luokkana, jotta nämä tulisivat kykene
viksi nostamaan elämäntasonsa. Joittenkin 
ammattialain työläisten elämäntason nouse 
minen ei nosta koko työväenluokan jäsenten 
elämäntasoa. Päinvastoin. Jos joku ammat
tiala järjestyneen voimansa kautta kyke
nee nostamaan elämäntasonsa, niin useissa 
tapauksissa tuohon nostamiseen tarvitut 
aineelliset edellytykset riistetään eli vähen
netään taloudellisesti kovempiosaisten ja  
järjestymättömien elämäntasosta. Kapita- 
listiluokan jäsenet, työnantajat, eivät niin 
vain hevillä luovuta liikevoitoistaan edes 
pientäkään osaa. Mutta kylläkin voivat luo
vuttaa joillekin työväenluokan osille entis
tä enempi palkkaa, jos voivat samalla las
kea toisten tyoläistensä palkkoja. Tällainen 
menettely on työnantajille hyödyllistäkin, 
sillä siten voidaan pitää työväenluokan jä 
senet erilaisissa kerrostumissa ja  hajanai
sina. Yhtykää I. W. W :hen. Se pyrkii tais
telemaan koko työväenluokan etujen puo
lesta, eikä vain työväenluokan murto-osien, 
eli n. k. kermakerroksen puolesta.
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