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M e k s i k o — V a l l a n k u m o u k s i e n  M a a
KirJ. Fellciano Riva.

(Työväen-Opiston sanomalehtitunnllle.)

E
s p a n ja l a is t e n  Meksikon valloittamiseen 

asti, elivät Meksikon intiaanit tarkoin määri
tellyn maaomistusjärjestelmän alaisena. Valloitta
jat huomasivat, että heidän valtaamassaan maassa 
oli syvästi Juurtunut ja verrattain hyvin järjestetty 

yhteiskunnallinen järjestelmä. Väestö el ollutkaan 
hajanainen Ja kuljeskeleva, kuten oli otaksuttu. 
Alkuasukkaille oli vakiintunut järjestelmä oikeuk
sineen ja velvollisuuksineen, jotka olivat tarkoin 
määritellyt ja Joita määräyksiä tarkoin noudatet
tiin.

He olivat järjestyneinä heimokunnittaln Ja Ja
kautuneina ryhmiin, Jotka muodostuivat kyläkun
niksi, Jokainen ryhmä hallitsi -hallussaan olevaa 
oluetta ryhmän päämiehen Johdolla, jolla oli pe
rinnöllisyytenä kulkeva hallinto-oikeus. Kunkin 
perheen hallussa olevan maa-alueen lisäksi heillä 
oli erityisiä tarkoituksia varten olevia yhteisiä 
maita kyläkunnan virkailijain ylläpitämiseksi, hei
mokunnalle veron maksamiseksi sekä uskonnolli
siin veroihin että sodan käyntiä varten.

Tämän laajalti levinneen maaomistus- ja hallin
tojärjestelmän lisäksi oli nouseva feodalismi maa
orja uksineen, useita suuria valtioita kokonaisuu
dessaan kuuluen aatelisäädylle.

Kolmisatavuotinen espanjalaisten ylivalta kulki 
järkähtämättömin askelin maaomaisuuksien kes
kittymistä kohti.

Meksikon valloittamisen toimeenpanivat verrat
tain harvalukuiset seikkailijat, kullanetsijät ja 
lahkolaiset, jotka kuninkaan nimessä ottivat maan 
'haltuunsa. Vastapalkkioksi 'tästä antoi kuningas 
heille suuria maa-alueita ja luovutti valloitetut in
tiaanit heidän orjuuteensa. Täten Jaettujen maa- 
alueitten suuruus käsitti joissakin tapauksissa
25,000 neliömailia ja 115,000 asukasta. Näitten 
v aidoit uspalkkioina jaettujen maitten lisäksi antoi 
kuningas maita myös lahjoina. Maitten keskitty- 
mi&prosessia suuresti auttoi se, että vai loi tus palk
kioina saatuja maita ei voitu jakaa pienemmiksi, 
sekä myöskin se, että aateliston omistamat maat 
julistettiin perinnöllisiksi. Sen lisäksi kirkon omai
suudet kas voivat suuria maaomaisuuksia käsittä

viksi, siirtokunta hallintojärjestelmän aikana.
Espanjalaisten valioitta jäin maanryöstöjen joh

dosta suuri osa alkuasukkaista pakeni 'Meksikon 
vuoristoseutuihin ja täten onnistuivat säilyttä
mään vapautensa. Näitten ryöstäjien ahneuden 
vuoksi siirtokuntahallltus perusti paenneille in
tiaaneille erityisiä kyläkuntia, jotka ovat säilyneet 
nykypäiviin asti.

Meksikon väestö on melkein kokonaan maalais- 
väes-töä. Suurin osa niistä on Intiaaneja, tai seka
rotuisia (mestizo). Viimeisen väenlaskun mu
kaan intiaaneja on 4,179,450 ja sekarotuisia 8,- 
504,560. Vielä niin myöhään kuin 1910, suuri

M eksikolaista m aa la isv äes tö ä  Juh lakunnossa

enemmistö Meksikon väestöstä luokiteltiin maaor
jiksi, jotka työskentelevät suurilla maatiloilla 
(hacienda). Lähes kolmasosa Meksikon maan vil
jelysmaista on näiden suurien maatilojen hallussa 
joihin kuuluu tuhannesta kymmeneen tuhanteen 
'hehtaariin maata. Näillä maatiloilla on enimmäk
seen vakituinen, vähintäin sata asukasta käsittävä 
väestönsä.

'Meksikolainen *;hacienda” muistuttaa suuressa 
määrin feodalista -talousryhmöä. Sillä on tarvit
tava virkakoneistonsa, kylän vanhimpansa kirjan- 
pitäjlneen, -työnjohtajlneen, pappeineen, käsltyö- 
lälsineen y. m. Suurimpien maatilojen omistajat 
näissä tadousryhmissä vuokraavat maata toisille 
suuremmissa erissä, Jotka taas vuorostaan vuok
raavat niitä toisten viljeltäviksi. Täten viljelys- 
oikeus kulkee kolmen, jopa neljänkin välikäden
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Kautta Ja se, joka maankopullisestl viljelee, joutuu 
luonnollisesti maksamaan näille välikäsille heidän 
vaatimansa osuuden.

Nämä talousryhmät toimivat melkein täydelli
sesti luontaistaloudellisella pohjalla. Vuokran 
maksaminen suoritettiin työllä, ja töpalkka mak
settiin etupäässä tuotteilla, Joten rahankäyttö niis
sä oloissa oli sangen vähäistä. Nimellinenkln ra
hapalkka Oili ainoastaan 25 senttiä .päivässä. Tästä 
johtuikin, että ne työläiset, jotka olivat näiden ta
lo usryhmäin vakinaisia työläisiä, olivat, yleisesti 
puhuen, ainaisessa velassa työan ta jälleen. Jos täl
lainen velkaantunut .työläinen halusi muuttaa pois, 
niin hänen oli ensin löydettävä uusi työnantaja, 
joka maksoi hänen velkansa, ennenkuin hän oli oi
keutettu muuttamaan.

Työläisten velkataakka tavallisesti kasvo! vuosi 
vuodelta, joten .hän el voinut sitä lopullisesti kos
kaan suorittaa, eikä niinollen ollut oikeutettu 
muuttamaan. Jos hän yritti paeta karkaamalla, 
niin hänet kiinni saataessa rangaistiin ankarasti.

Tällainen oli maalais köy h ali s tön asema 'Meksi
kon tasavallassa espanjalaisvalloituksesta Porfidio 
Dlaz’sen hallintokauden loppuna 1911.

Vallankumoukset 1010— 1028.
Francisco 1. Mad ero n johtama vallankumousliike 

kukisti Porlidio Diaz'sen diktatuurin. Ohjelmas
saan Ma de ro lupasi palauttaa edellisen .h ai litu käen 
anastamat maat. Myöskin hän lupasi poistaa maa- 
orjuuden, joka oli vallinnut pitkän ajanjakson. 
Mutta valtaan päästyään hän kuitenkin kieltäytyi 
näitä lupauksiaan täyttämästä, täten murskatenmkaikki ne toiveet, mikä Meksikon kansa oli häneen 
asettanut. Ehkäpä yksi syy, miksi lian ei täyttänyt 
lupauksiaan Ja suurten joukkojen vaatimuksia, 
olisi löydettävissä siitä seikasta, että Madero it
sekin oli rikas maanomistaja. Hänen valtansa 
kesti neljä kuukautta. — Hänet murhattiin hel
miä. 22 p. 1913.

M adero n jälkeen tuli Victoriano Huertan vuoro 
nousta valtaan. Huerta, jota pidettiin etevänä so
tilaana ja voimakkaana personallisuutena, ei kui
tenkaan saanut aikaan muuta kun sotaisen tilail
leen., jota kesti viisi vuotta, Huerta 'hallitsi ai
noastaan lyhyen alkaa. Hän erosi heinäk. 15 p. 
1914. Hänen hallituskautensa oli yhtämittaista 
taistelua vallassa pysyäkseen, yhtenäisyyden ai
kaan saamiseksi ja vanhan hallituksen suunnan 
säilyttämiseksi. Nämä Huertan johtamat toimen

piteet nostattivat kuohuntaa hänen hallitustaan 
vastaan.

■ Venustiano Carranza, Alvaro Obregonin avusta
mana, nousi valtaan Huertan tilalle. Obregon oli 
Sonoran pieni farmari, joka nousi sotilaalliseen 
asemaan Pancho Villan suosiollisella avustuksella, 
Jolla oli erinomaiset sotilaalliset lahjat ja taka
naan Wilsonin hallituksen moraalinen kannatus.

Keskinäinen taistelu ja eripuraisuus niiden kes
kuudessa, Jotka Carranzaa avustivat Huertan ku
kistamisessa, Johti siihen, että Carranza oli pakoi- 
tettu jättämään Mexico Cityn Ja pakenemaan Vera 
Cruziin, alkaakseen sieltäkäsin taistelun valtansa 
takaisin saamiseksi. Yksi hänen vastustajistaan

Yhdysv,-M eksiko n ra ja lta , Laredo, Texas

oli nimeltään Zapata. Hän eli noussut kapinaan 
'Mondosin valtiossa, Jossa rikkaat maan omistajat 
olivat ryöstäneet- hänen kotikylänsä maat. Zapata 
itse ollen köyhä maaorja, nousi kapinaan vaatien 
maiden heti takaisin luovuttamista. Hän antoi 
myöskin kuuluisan julistuksensa kansalle, jossa 
hän määräsi heidät ottamaan maat haltuunsa ja 
pitämään ne hallussaan aseet kädessään. Ei ku
kaan ollut niin häväisty ja vihattu, ehkäpä kukaan 
ei ollut myöskään niin kansan rakastama ja ylis- 
täinä, eikä kenenkään muun Meksikolaisen johtajan 
vaikutus ole ollut suurernpimerkityksellinen Meksi
kon vallankumouksissa kuin Zapatan.

Mutta vasta sen jälkeen kun menestyksellinen 
vallankumousliike oli Jakautunut kahtia, Carranza,
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Joka tarvitsi kaikkien elementtien kannatuksen, 
Joita vaan sai ympärilleen kootuksi, huomasi ett!1 
taistelu onkin niiden laajempien päämäärien saa
vuttamiseksi, jotka nyt tunnustetaan Meksikon 
vallankumouksien pohjimmaisiksi motiiveiksi.

'Samuel Compers, 'Franisico Villa ja Alvaro Ob
regon olivat tällä välin yhdistyneet Ja laatineet 
maiden jakamista vaativan ohjelman. Mutta vasta 
sitten kun CaTranza oli ajettu Vera Cruzilu, hau 
antoi virallisen huomion näille laajemmille pää
määrille. Joulukuun 12 p. 1916, hän julisti ase
tuksen, jolla hän laski perustukset työläisiä ja 
maanjakoa koskevalle ohjelmalle.

Saadakseen työläisten kannatuksen yrityksil
leen Villan tuhoamiseksi. Carranza valtuutti Obre- 
gonin neuvottelemaan Mexico Cityn työväen unioit- 
ten kanssa ja myöhemmin allekirjoitti sopimuk
sen heidän kanssaan. Tämän sopimuksen tulok
sena uniot lähettivät rintamalle erityisiä, Union 
Jäsenistä muodostettuja sotilasosastoja, n. k. "Pu
naisia Pataljoonia”. Tästä vastapalkkioksi unioil- 
le annettu in lupa) tehdä järjestämistyötä rinta
man takana.

Näihin aikoihin Carranza 'hyväksyi kuuluisan 
asetuksen, jolla (hän määräsi maiden takaisin pa
lauttamisen., Saimalla 'hän muodosti koneistan, 
Jonka oli määrä järjestää ja huolehtia maiden ja
kamisesta.

Uusi perustuslaki 1917,
Vallankumouksen vyöry Johti uuden perustus

lain hyväksymiseen v. 1917. Vaikka Carranza ei 
ollut alunperin suunnitellut uuden perustuslain 
antamista, hän kuitenkin oli pakoltettu sen te
kemään työläisten ja maalai s e le mentti e n vaati
muksesta. Tämän vuoksi hän antoi Julistuksen, 
Jolla kutsui konventslonin koolle uudistamaan v. 
1857 annettua perustuslakia. Perustuslakikon- 
ventsionin edustajat valittiin kansan äänestyksel
lä, yksi edustaja jokaista 60,000 asukasta kohti.

Perustuslakikonventsloni kokoontui vanhassa 
Querelaron kaupungissa marrask. 21 p. 1916 ja 
loppui tammlk. 31 p. 1917, kestettyään yli kaksi 
kuukautta.

Konventsioni joutui vastakkain Intiaanien kapi- 
nakysymyksen kanssa. Intiaanit olivat nousseet 
kapinaan maiden ryöstämistä vastaan. Maiden 
myöntäminen olikin se joka antoi perustuslakt- 
kouventsionille suurimman merkityksen. Kon
ventsioni ei voinut Jättää huomioon ottamatta eikä

Johtaa sivuraiteille tätä kysymystä, Muuttamatta 
vanhaa perustuslakia, konventsioni lisäsi siihen 
kaksi artiklaa, Ensimmäinen määritellen maan- 
jakokysymystä ja toinen koskien työväenunioita 
teollisuusalueilla.

Heti näiden perustuslakllisayksien hyväksymi
sen Jälkeen Carranza valittiin presidentiksi kan
san äänestyksellä. Mutta Carranza ei kuitenkaan 
pannut käytäntöön näitä hyväksyttyjä lakeja. 
Carranza joutui pakenemaan iMexieo Citystä tou
kokuussa 1929, ja sai surmansa yrittäessään saa
da takaisin menetettyä valtaansa,

Obregon ei pettänyt.
Maailman vallankumouksien historiassa on ta

pahtunut yksi ihme, yksi poikkeus, joka tulee ikui
siksi ajoiksi jäämään ainoaksi valopilkuksi politi- 
koitsijain muuten niin hämärään menneisyyteen.

Tämä ihme on tapahtunut Meksikossa, sen te
kijä on Obregon ja ihme on siinä, että hän ei pet
tänyt valitsijoitaan — ei ainakaan täydellisesti!

Tämä tapahtui joulukuun 1 p, 1920, jolloin 
Alvaro Obregon valittiin Meksikon presidentiksi.

Obregonin hallitus alkoi panna käytäntöön hy
väksyttyjä perustuslakilisäyksiä. Intiaaneille jaet
tiin maita takaisin, jotka heiltä ennen oli ryös
tetty. Työläisille annettiin oikeus Järjestyä Ja 
lakko utua, vieläpä annettiin lupa boiko taukseen
kin, missä se vain tarpeelliseksi nähdään, edel
lyttäen että asianomaiselle neuvostolle näistä toi
menpiteistä ilmoitetaan. Kahdeksan tunnin työ
päivä ja kuuden päivän viikko, sekä kaksinker
tainen maksu ylityöstä ja sunnuntaityöstä, myös 
hyväksyttiin. Niinikään työläisten terveydellisiä 
olosuhteita parannettiin ja tapaturmavakuutuslaki 
asetettiin voimaan. Naistyöläisten alimmaksi ikä
rajaksi asetettiin 16 vuotta ja yötyö heiltä pois
tettiin. Alinpalkkalaki hyväksyttiin ja työn ja 
pääoman välisiä erimielisyyksiä varten perustet
tiin sovittelukomitea, jonka ratkaistavaksi erimie
lisyydet voidaan jättää. 'Laajakantoiseen kansan
valistustyöhön ryhdyttiin .perustamalla kouluja 
ympäri laajan Meksikon.. Alvaro Obregon valit
tiin uudelleen presidentiksi 17 päivää sitä ennen
1,381,000 äänellä — ilman vastaehdokasta. —  
Hänet murhattiin katolisen papiston salaliiton toi
mesta v. 1928.

Ikuinen taistelu.
Meksikon vallankumouksien sarjassa on ulko

maalainen pääoma näytellyt huomattavaa osaa.
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Englantilaiset kapitalistit ovat tiettävästi rahasta
neet yhden kumouksen ja Yhdysvaltain kapitalis
teilla on ollut suurempi, tai pienempi osa jokai
sessa 'huomattavammassa li a lllt us vastaisessa kapi
nassa. Meksikon luonnonrikkaudet ovat houkut- 
televan suuret ja halpa työvoima sekä maan ta
kaperoisella asteella oleva teollisuus, takaisivat 
suuret 1'iistomahdollisuudet, jos siellä vain pääsisi 
määräävään asemaan.

Mutta ilman ulkomaalaisen pääoman valio!tus- 
retkiäkin Meksikossa on omat ristiriitansa, jotka

P a s c u a l  O r t i z  R u b lo ,  M e k s ik o n  n y k y i n e n  J a  
1 0 :n n e s  p r e s .  —  E l o te  v i e l ä  t a p e t t u

takaavat runsaasti öljyä vallankumouksen Ikuiseen 
tuleen. —  Siellä ovat omat kotoiset riistäjänsä, 
sortajansa ja orjuuttajansa. Aivan huoletta voi-

L a i t  j a  N i i d e n

MAA-NVAARI presidentti Hoover äskettäin an
toi ukaasin, että kansan on tinkimättömästi 

maan lakeja noudatettava. Siinähän onkin sievoi
nen urakka täytettävänä. Lähes 150 vuodessa nii
tä onkin aikamoinen, liuta tullut laadituksi. Ei 

vähemmän kuin 2,000,000,000 eri lakia on tuhan
siin lakikirjoihin "präntättynä,” Onhan niitä. 
Lisää vain muisteltavaksemme laaditaan. Ennen
kuin vuosi 1929 ehti umpeen kulua, täkäläisissä 
lainlaatijak uunissa, noissa kapitalistisissa laki teh
taissa, esitettiin 52,017 uutta laki-tekelettä; vain

daan sanoa, että Meksikon vallankumousliikkeillä, 
on kotimainen pohja.

Yhtenä suurimpana riitaisuuden aiheena on se, 
että maanjakolaki ei koske kaikkia työläisiä. 
Arviolta noin puolet maalai»väestöstäkin on tä
män lain ulkopuolella. Kukaan niistä maanvilje- 
lystyöläisista, jotka ovat n. s. ryhmätalouksissa, 
eivät ole oikeutettuja saamaan hallituksen jaka
maa maata. Tähän mennessä on 1,648,098 heh
taaria, 686 kyläkunnassa, annettu perustuslaki- 
konventsionln hyväksymän lain nojalla. Toinen 
maanjakoa koskeva laki (hyväksyttiin v, 1923 ja 
kumottiin 1 926. Tämän lain nojalla hallitus antoi 
1,789,527 hehtaaria. Jokaisen täten annetun 
maan suuruus oli 191 hehtaaria. Siis vasta ver
rattain pieni osa maalaisväestöstäkään on päässyt 
nauttimaan tämän lain takaamasta hyödyllisyy
destä.

Maan viljely styöläisten palkka, joka v. 1910 oli 
25 senttiä, on nykyään 75 sentistä lp 1.50 päivässä.

'Meksikon ammattiunionistisessa liikkeessä, joka 
sai alkunsa 1911, on nykyään noin 2,000,000 jä
sentä. Vaikka se on suurimmalta osalta kaupun- 
kilaisväestön hallitsema, -niin kuitenkin sen jä
senistö pääasiallisesti on maalais väestöä. Tämän 
järjestön lisäksi -Meksikossa on puolustusliittoja 
ja talonpoikais-syndikaatteja.

Katsoen niihin suunnattomiin uhrauksiin ja 
kärsimyksiin, joiden läpi 'Meksikon työläiset ovat 
kulkeneet kahdeksantoista vuotta kestäneen val- 
lankumoussarjan aikana, ovat ,lie, Meksikon työ
läiset, voittaneet sangen vähän.

Me neuvoisimme -Meksikon työläisiä kokeile
maan teollisuus union ismillä.

N  o u d a t t a m i n e n
16,921 niistä tuli lopullisesti hyväksytyksi. Sehän 
on vasta mitätön määrä, sillä v. 1926 tehtiin lä
hes 100,000 esitystä laiksi.

Uusia "reklamen-tteja" edelleen suunnitellaan. 
Onhan siinä siis kerraksi muistelemista. Muuta
mat "viisaat elämänohjeet” ovat päällepäättelksl 
erittäin -hassunkurisia, että niitä on sangen vaikea 
kirjaimellisesti noudattaa. Tässä on muutamia 
älyn välähdyksiä, amer ikä laisen nerouden tuotteita;

Jossain keski valtioissa löytyy sellainen laki, jos
sa määritellään, että milloin tahansa kaksi junaa


