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Pakollista Orjuutta
J OHAN siitä on kulunut paljon aikaa, vuosikymmeniä, kun Yhdysvaltain perustus

lakeihin tehtiin lisäys, mikä kirjaimellisesti luettuna lopetti orjuuden, pakolli
sen palveluksen, paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa rangaistaan rikoksista. 

Mutta orjuus ei vain päättynyt silloin. Tässä emme tarkoita palkkaorjuutta, mikä luon
nollisestikaan ei pääty ennenkuin palkkajärjestelm ä häviää, vaan suoranaisesti pa
kollista orjuutta, orjuutta sellaista, missä orjiksi myydyistä työläisistä maksetaan 
m äärätyn suuruiset korvaukset niille, jotka ovat m yyjäin asemassa.

Tosin ovat hyvin harvinaisia sellaiset tapaukset, missä yksityiset henkilöt harjoit
tavat orjakauppaa. Niitä ei ky llä  sallita. Mutta orjakauppiaitten aseman ovat otta
neet viralliset orgaanit, sellaiset kuin eri valtioitten v irkailijat ja  lainiaadinnalliset 
laitokset. Monet eri valtiot harjoittavat orjakauppaa vuokraam alla tai luovuttamalla 
vankeja yksityisten kapitalistien ja  yhtiöiden käytettäväksi m äärätynlaista korvausta 
vastaan. Nämä näin virallisesti orjiksi m yydyt vangit, työläiset, joutuvat mitä raak a
la ismaisemm an kohtelun alaiseksi. Ensiksi heitä riistetään mahdollisimman tehoisasti ja  
toiseksi heitä kohdellaan kerrassaan epäinhimillisellä tavalla.

Lu o n n o l l i s e s t i k a a n  ei suurelle
yleisölle sallittaisi tietoja siitä, millä 
tavalla näitä orjiksi vuokrattuja van

keja kohdellaan. Mutta kuitenkin aina sil
loin tällöin pulpahtaa pinnalle yleisön näh
täväksi seikkoja, jotka ovat kyllin räikei
tä vakuuttam aan näiden työläisraukkojen 
aseman kurjuuden. Tällaisia vuotoja ta
pahtuu tavallisesti vain silloin kun jonkun 
pakollisia orjia, vankeja, käyttävän yksi
tyisen työnantajan tai yhtiön työm aalla 
suorastaan murhataan joitakin vankeja, 
joiden perään sitten joltain taholta kysy
tään. Ja  myös silloin kun nämä pakolli
seen orjuuteen joutuneet vankiraukat jou
tuvat olosuhteittensa painostamina turvau
tumaan sellaisiin epätoivoisiin yrityksiin 
kuin ovat suoranaiset kapinat, lakkotaste- 
lu t'ja  muut sellaiset.

Viime toukokuussa porvarilliset lehdet 
tekopyhällä vanhurskaudella värittäen 
kirjoittivat kuinka "inhim illisyys”  voittaa 
lopultakin kun Georgian valtiossa eräässä 
oikeuslaitoksessa tuomittiin työnantaja, 
minkä todistettiin murhanneen palveluk
seensa vuokratulta vankeja. Tämän oike
usjutun yhteydessä annettujen todistusten 
kautta kävi selville osittain se raakalais- 
maisuus, mitä nämä tunnottomat ihmispe
dot harjoittivat näitä yhteiskunnan kohut

tavaksi joutuneita ihm israukkoja kohtaan. 
V an keja todistettiin ruoskitun, kuten eläi
miä ainakin, ja  sitten jos joku lausui pie- 
nemmänkin protestin moista kohtelua vas
taan, niin hänet hakattiin sillä tavalla, et
tä kuolema oli seurauksena. Näin oli käy
nyt useissa tapauksissa.

Samoihin aikoihin, eli tarkalleen sanot
tuna, viikko ennen tätä Georgiassa tapah
tunutta oikeusjuttua, kerrottiin lehdissä 
eräästä Alabam assa sattuneesta kaivoson
nettomuudesta, missä surmaantui kaivok
sessa työskenteleviä vankeja, mitkä oli 
vuokrattu kaivosyhtiön käytettäväksi. Nii
hin aikoihin kun vielä löytyi runsaasti raa
ka la isasemassa olevia heimoja, toimeen
pantiin sellaisia raakuuksia, että rikoksen 
tehneitä elävinä keitettiin kuumassa vedes
sä ja  sitten “ kypsyneinä”  syötiin ikään
kuin ‘herkkupaloina.”  Mutta melkeinpä 
sam alla tavalla  tehtiin tässä Alabam an 
kaivosonnettomuudessa. Nämä onnetto
mat ihmissielut poltettiin elävinä kaivok
sessa. Tosin heidän ruumiinsa jä ivät syö- 
mätä.

Liki pari vuotta sitten paljastui eräs 
skandaalijuttu Floridassa. Järjestöm m e 
lehdet saivat tiedon erään länteläisen nuo
rukaisen murhasta ja  ju lkaisivat sen. Sen 
jälkeen asiassa toimitettiin tutkimus, mi



i l
kä paljasti niin pöyristyttäviä seikkoja, et
tä yksinpä äärimmäisen vanhoilliset por- 
varilehdetkin joutuivat lausumaan moit
teet sellaisten menettelyiden johdosta. 
Mutta nämä tapahtumat, niin räikeitä kuin 
ne ovatkin, eivät ole saaneet aikaan sitä, 
että asiassa tehtäisiin parannuksia. V an
keja vuokrataan edelleenkin yksityisten 
riistäjien käytettäväksi ja  nämä luonnolli
sesti voitonhimossaan käyttävät vaikka 
kuinka raakalaism aisia menettelytapoja, 
jos niiden avulla vaan voivat tehoisammin 
riistää näitä yhteiskunnan hylkim iä ihmis
olentoja.

Mutta vankiloihin joutuneita vastaan 
harjoitettuun vääryyteen eivät ole syylli
siä ainoastaan eri valtiot, vaan itse Yhdys
valtain hallituskin näkyy siihen osallistu
neen. Viime toukokuun aikana Y hdysval
tain edustajahuoneen joistakin jäsenistä 
muodostunut komitea vieraili liittohalli
tuksen vankilassa ilman, että olisi edeltä
päin ilmoittanut vankilan virkailijoille ai
komustaan. Täm ä komitea sai “ yllätys- 
m atkansa” kautta selville seikkoja, jotka 
olivat todellakin yllätykseksi itse komite
alle, Vankileiri, jossa komitea vieraili, si
jaitsee lähellä Yhdysvaltain pääkaupun
kia. Siellä säilytetään hallituksen sotilas- 
departementin palveluksessa olevia “ ri- 
koksellisia.”  Komitean jäsenet saivat sel
ville, että pienestä tottelemattomuudesta 
rangaistuja merisotilaita pidettiin sement
ti lattialla varustetussa huoneessa, ollen 
heillä "m akuupaikkana” nippu olkia ja  oh- 
kainen viltti, jota saivat käyttää peittee
nään. Mutta surullisimman vaikutuksen 
komitean jäsenet saivat joutuessaan käy
mään huoneessa, missä oli seinää vasten 
seisomaan kahleilla sidottu merisotilas. Tä
mä sotilasraukka oli saanut olla kuukausi- 
määriä samassa asennossa. Kahleet oli 
juotettu silloin kun vankiraukka niil
lä kytkettiin seinään.

Ei suinkaan kiitosta ansaitse sekään ta
lia,, että vankiloihin tuomituilla vangeilla 
teetetään töitä epäterveellisissä hiki pajois
sa, joista kertyvät voitot menevät valtioi
den kassoihin ja  sen kautta vankiloitten 
ylläpitäm iseksi. Mutta kerrassaan moitit
tavaa, suoranaisesti tuomittavaa, on sel-
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tamista senteistä yksityisten työnantajain 
ja  yhtiöiden käytettäväksi. A sia ei ole 
tuomittavaa yksinomaan siksi, että näitä 
ihm israukkoja kohdellaan huonosti, vaan 
myös siksi, että näitten kautta levitetään 
kaikenlaisia tauteja niihin ihmisiin, jotka 
ostavat joko tietämättään tai sitten tietoi
sesti —  useimmiten tietäm ättään —  sel
laisia tavaroita, mitkä on valmistettu hi
kipä] oissa, joissa käytetään tarttuvien tau
tien saastuttamia vankeja työvoimana. Ta
valliset työläiset yrittävät parantaa itsen
sä silloin kun he sairastuvat tauteihin, ol
koonpa ne sitten tarttuvia tai ei. Useissa 
tapauksissa työläisillä ei ole mahdollisuut
ta saada parannusta, johtuen luonnollises
ti köyhyydestä. Mutta vangeilla ei ole 
edes minkäänlaisia mahdollisuuksia käy
tettävänään, jollemme ota lukuun niitä 
“ konilääkäreitä,”  mitä lääkäreitten nimes
sä käytetään vankiloissa. Ja  kun vangit 
joutuvat yksityisten työnantajain käytettä
väksi, niin silloinhan itseasiassa terveyden 
huoltaminen jä ä  “ taivaallisen isän”  tehtä
väksi.


