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Ihmisfyauppa Yleistä Ranskan Maaseuduilla

NIIN lukuisia valkeuksia Ja niin paljon kur
juutta kuin "vapaa” palkkatyölälselämä 
itseänsä kätkeekfn, voi tästä, huolimatta 

moni Suomen, maaseudulta täkäläisiin teollisuus* 
oloihin muuttanut tai "päässyt" työläinen muis

tella sikäläisiä työläisten, renkien Ja piikojen, 
oloja kauhistuksella tai vähintäinkin syvällä vas
tenmielisyydellä. Kulkea palkkatyössä, j03 sitä 
sattuu olemaan, määrätyt tunnit vuorokaudessa ja 
sitten "vapautua” lopuksi aikaa vuorokaudesta Ja 
käyttää lomansa '"Itsensä hyväksi”, tuntuu vuo
deksi pestatun rengin tai piian asemaan verraten 
paljon iuliirnillisemmältä ja suotavammalta. Mitä 
palkkatyöläisen "Tapaus” ja "itsensä hyväksi” 
loma-a ikänsä käyttäminen todella on, emme lähde 
iässä analysoimaan.

Olamme vain muistuttaneet mieliin sitä tapaa. 
Jolla entisessä ympäristössämme maatyöläisiä 
otettiin isännän ja emännän, tai toisin sanoen, ta
lon palvelukseen. Kuu palkollinen oli hyvin raa
tanut vuoden, voi hän pestlnsä loputtua vuottaa 
Isännän tekevän uutta tarjousta. Mutta jos oli Jo 
puhe, että ei er.ään pestiä uusita syystä tai toi
sesta samaan taloon, voi hyvin ahkerasti raatanut 
Ja orjana oli ui palkollinen odottaa jonkun toisen 
iulon isäntää itseänsä pestaamaan. Vain nuonora- 
min isäntäänsä taf taloa tyydyttäneen palkollisen 
piti itse pesiinsä loputtua lähteä kauppaamaan 
joko Itse itseään .tq isille isännille, tai hommata 
joku henkilö, joka tämänlaista välitystä tekee; 
esiintyy orja kauppi aan a. Palkkatyöläinen, vaik
ka hän olisi miten -hyvin -isäntäänsä teollisuudes
sa palvellut, ani harvoin suur maailmassa kokee 
sitä, että joku toinen työnantaja häntä naittaisi 
palkata, kun hän on syystä tai toisesta toisen 
palkkalistalta poistettu.

Työ välitystoimistot nykyaikana ovat kehittyneet 
jättiläismäisiksi orjien välittäjiksi teollisuusmaa- 
ilmassa. Hi yksin Yhdysvalloissa, mutta mikäli 
tiedot kertovat, on niitä kaikkialla, missä palkka
työläisiä käytetään. Jopa on olemassa kansain
välisiä orjakauppatoimistoja, joista toiset toimivat 
avaimina työläisten lähettäjinä maasta toiseen, 
toiset taas opäsuorastt värväävät työläisiä mää
rättyihin palkkoihiu edeltäpäin tehtyjen sopimus
ten mukaan. Onpa esim. Englannin hallituskin 
toiminut kansainvälisenä palkkaorjakaupplaama.

toimittamalla lukuisia 'brittiläisiä työläisiä Cana- 
daan ja muihin alusmaihin, etupäässä kotimaassa 
olevia työttömiä. Japanissa on tätä tointa halli
tuksen taholta harjoitettu jo vuosia ja lähetetään 
jatkuvasti työläisiä eri maihin, koska liikakan- 
soitus ja työttömyys asettavat yleisen rauhalli
suuden vaaraan, kuten eräässä näitä asioita ker
tovassa tiedonannossa mainittiin.

Mutta missään sivistysmaassa ei ole enään ole
massa sellaista suoranaista ihmisten huutokaupal
la myyntiä, kuin on Ranskassa. Siellä nimittäin 
pidetään maaseuduilla vakituisesti vuotuiset 
"Foire aux Vaieta”, työläisten markkinat, Joissa 
sitä varten kouliintuneet vasaramiehet myyvät 
työläisiä talonpojilla. Tämän myynnin käytännöl
linen ratkaisu tapahtuu jotakuinkin samalla ta
valla, kuin tapahtui Suomessa Ja tapahtuu edel
leen rengin ja piian ja isännän välinen pestaus. 
Festaaja antaa määrätyn summan pestatulle, ja 
tämä on lainmukaau pitävä sopimus kaupasta. 
Samoin. Ranskan maaseudulla, kun ostaja ostaa 
miehen tai naisen, antaa hän -tälle käteisrahaa 3a 
jos henkilön myynnissä on käytetty vasaramiestä, 
hän nimittäin on “huudettu lavalta”, joutuu hän 
tästä käteisrahasta maksamaan ennakolta sovitun 
prosentin vasarani iehelle.

United Pressin kirjeenvaihtaja kertoo olleessa 
eräissä tämänlaisissa myyjäisissä, tai "Foire anx 
ValetsMssa” läsnä, joita pidettiin Chateauroux ni
misessä kauppalassa, joka on laajojen maanvllje- 
lysseutujen keskus ja jossa tavanmukaiset tämän 
piirin työläismarkkinat pidetään. Aikamääränsä 
umpeen palvelleet maatyöläiset, miehet, naiset, 
nuoret pojat ja tytöt saapuvat näille maille jo var
hain ennen markkinain alkamista, sillä tavallisesti 
päättyy pestaus -tai ostetun aika noin kahta viik
koa ennen markkinapäivien alkamista. Nämä ai
kaisemmin saapuneet tulevat alueelle siksi ennen 
markkinoita, että he onnistuisivat tekemään kau
pan itsestään jollekin samoin aikaisemmin saapu
neelle isännälle ja siten säästyvät menettämästä 
vasara miehen maksua. Täten ennen markkinoita 
nähdään tehtävän kauppoja kujien kulmissa, mis
sä joku llvessilmainen talonpoika hieroo kauppaa 
viidentoista vuotiaan tytön kanssa, missä joku jo 
kulunut, työläinen yrittää rinta pystyssä myyda
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itseään puolisokealle isännälle parinkymmenen 
viiden vuotiaana riskinä miehenä jne.

Mutta markkinapäivän, aamuna alkaa meno, lo
ka pöyristyttää sivistynyttä ihmistä. 'Markkina
paikalla on joskus useampia myyntilavoja, riip
puen ennakkokaupan määrästä ja tarjolla olevas
ta työvoimasta. Useimmin on asia siten, että nuo
ret, riskit miehet, eivät alistu tekemään vapaa
ehtoisia kauppoja ennen markkinapäivää, uskoen 
että isännät heidät lavalla nähtyään kilpailevat 
tarjouksilla Ja he siten saavat enemmän, kuten 
yleensä asia onkin. Riskin miehen ollessa lavalla 
ja vasaiamiehen ylistellessä hänen voimiaan ja 
työkyky jään ja todistellen niitä entisen Isännän 
la us uunoilla, kerääntyy lavaa ympärille sikäli
asiannkiiutyneitä, mikäli myytävä mies tai nainen 
on mielenkiintoinen. Usein näkee tämänlaisen 
myynnin jälkeen ostajan, vasaramlehen ja itsensä 
myy reen välillä syntyvän ankaran kiistan, tietysti 
käteisestä ja myyntlmaksusta, mutta tappeluun 
asti eivät tämänlaiset riidat monestikaan kehity, 
sillä palkalla on vahva järjestysvalta. Joka viipy
mättä sekaantuu ratkaisemaan asian.

Vanhat Ja itsensä heikoiksi raataneet työläiset 
sekä terveydellisessä suhteessa ala Kynnessä olevat 
luovat surkean näyn. Vasaramies yrittää heitä 
puhkia ja ravistella ja he itsekin yrittävät näyttää 
"norllta ja reippailta, monesti vaatetuuseha muo
katen ruumistaan, että se näyttäisi tukevammalta 
kuin on. Karvoin tämänlainen myytävä kuiten
kaan san itsestään kuin alimman hinnan, joista 
myöhemmin. Tulee sääli katsellessa esim. keski- 
Ikää yläpuolella olevaa naista ja miestä, jotka 
haluavat yhdessä työhön samalle Isännälle. Ho 
usein ylittävät näytellä iloisia Ja vilkkaita Ilmei
tä, saaden todella näytetyksi asiantuntijalle vain 
perinpohjaisen voimattomuutensa. Vanhat,. joilla 
jo on harmaa tukka, värjäävät sen, että eivät näyt
täisi niin vanhoilta. Maalaavatpa monet kasvo- 
jäänkin eloisamman näköiseksi.

Ylevämpää et ole katsella nuorten poikasten ja 
tyttösten myyntiä näiltä lavoilta. Milloin naisten 
hinnat ovat näillä markkinoilla korkeammat, ker
tyy heitä paikalle markkinapäivinä siksi paljon,

eitä joutuvat myyttämään itsensä polkuhinnoista. 
'Nuori, 15 ja IS vuotias poika saattaa päästellä 
kurkustaan taivaita hiveleviä ääniä, matkien lam
paita tai muita kotieläimiä merkiksi, miten hyvän 
paimenen hänestä voipi saada. Joskus nähdään 
heidän antavan juoksuuäytteltäkin lavan ympä
rillä. Samoin tekevät samanikäiset tytöt, sillä hei
täkin käytetään paimenina, mutta kuitenkin enim
mäkseen taloustöiden apulaisina. Vanhempiakin 
otetaan paimeniksi, jotka omaavat jotain mainit
semisen arvoisia kykyjä karjan hoidossa ja muis
sa maanviljelykseen kuuluvissa tehtävissä, tai he
delmä, viini marja ja -rypäle y. m. aloilla.

Viime syksyiset "Folre a us Välets’lt” olivat vä
häisemmät kuin pitkiin alhoihin, Johtuen siitä, 
että teollisuudessa on Ranskassa ollut vähän vilk
kaampi aika Ja paljon maalaistyövoimaa pestin 
.päätyttyä lähti teollisuusalueille toivossa »aada 
"vapaan” työläisen päivät. Tästä joutuen työläis
ten hinnat mainituilla Chateaurouxin markkinoilla 
olivat, etenkin naisten, kohonneet 200 frangista 
300 frangiin pestiä jäit a, joka on kahdeksaa kuu
kautta. Parhaimmista, herttaisimmista ja työky
kyisen! män näköisistä maksettiin dollareissa las
kettuna $50 päästä, mutta nuorista tytöistä e! 
maksettu kuin $20— $40 päästä kahdeksan kuu
kauden ajaksi. Tähän tietysti kuuluu ruoka Ja 
nukkuma tila, mutta el vaatetusta. 'Ensiluokan 
työläinen, joka pystyy useampaan tehtävään, voi 
viime syksynä saada S kuun ajasta $120— $125 
amerlkan rahassa 'laskien. Vanhemmat ja vähem
män mainetta omaavat olivat kuitenkin iloisia, jos 
saivat itsestään $100 tai $90. Ensiluokan paimen, 
täysi-ikäinen, voi myydä itsensä $80— $85, mutta 
tyttö, vaikka olisi ollut miten kaunis, ei voinut 
saada itsestään paimenen tehtävään myyneenään 
kuin noin '$30— $35.

Tämänlainen kauppa ei aina ja kaikissa tapauk
sissa ole niin tarkkaa, joutuuko Itsensä myyjä juu
ri siihen tehtävään, mihin hän julkisella lavalla 
tehdyn kaupan mukaan kuuluisi, mutta näistä ei 
tiedetä sanottavasti mitään jälkijuttuja aiheutu
neen, sillä ihmisten täten myyntitapa on ollut 
Ranskassa vallalla vuosisatoja.


