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i n e n  T i l a n n e — M i t ä  O l i s i  T e h t ä v ä ?

A M E R IK A N  työväenluokka seisoo tällä 
hetkellä vakavamman tilanteen edessä 

. kuin mitä se on ollut milloinkaan en
nen. Monta pulakautta se on kyllä ennenkin 
nähnyt ja kärsinyt, mutta milloinkaan ennen 
se e> ole ollut niin nöyryytettynä, niin alas 
lyötynä ja  niin neuvottomana kuin se on tällä 
hetkellä. Maailmansodan sekasortoinen tilan
ne sen yllätti, mutta se oli poikkeustilanne, oli 
toivoa sen pikaisesta loppumisesta ja  sitäpaitsi 
Amerikan työväenluokalla oli silloin vielä tais- 
telukuntoisuutta ja  luottamusta omaan jouk
kovoimaansa.

Teollinen, tilanne ei ole vielä milloinkaan ol
lut niin täydellisesti työläisiä vastaan kuin 
mitä se nyt on. Loppuinassaoleva vuosi toi 
työväestölle tuhoavia menetyksiä mutta ei yh
tään huomattavampaa voittoa. Menetyksien 
sarja on pitkä ja moninainen. Minne hyvänsä 
työväenluokka katseleekaan, niin se aina näkee 
raunioita edessään, sivuillaan ja  joka paikas
sa. Palkat ovat laskeneet, työpäivä on piden
tynyt, työtehoisuus on kiihtynyt, työttömyys 
on iisääutynyt ja — mikä on suurin häviö — 
sen järjestöt ovat entistä heikommat.

Bureau of Labor Statistics osoittaa että lo- 
kakuuu 15  päivästä 1929 elokuun 15 päivään 
1930; on palkkoja laskettu 551 teollisuuslaitok
sessa ja  palkkojen alennus on koskenut 86,117 
työläistä. Palkkojen alennus on ollut viidestä 
kymmeneen prosenttiin, mutta on joissakin ta
pauksissa laskettu 1 2 — 20  prosenttia ja onpa 
laskettu kolmeenkymmeneen kahdeksaankin 
prosenttiin asti. Tämä ei kuitenkaan selitä ti
lannetta täydellisesti, sillä tilastot osoittavat 
ainoastaan tehdasteollisuutta, jossa on ainoas
saan yksi viides-osa työläisten kokonaisluku
määrästä. Tähän on lisättävä puutavarateol- 
lisuus kokonaisuudessaan ja  samoin kupariyh- 
tlöt, jotka ovat laskeneet palkkoja useamman
kin kerran tämän vuoden ajalla. Niinikään 
Bureau of Agricultnral Economic» ilmoittaa, 
että maan viljely styöläisten palkkoja on lasket
tu 13 prosenttia heinäkuuhun päättyneen fis- 
katilivuoden ajalla. Vielä on huomattava se
kin että edellämainitut tilastot eivät käsi

tä tehdasteollisuuttakaan kokonaisuudessaan, 
vaan koskee ne ainoastaan noin. kolmea miljoo
naa työläistä.

Mitään varmaa tilastoa ei ole siitä miten 
moni työläinen on joutunut kuluneen vuoden 
ajalla ottamaan palkanalennuksen vastaan, 
mutta todennäköisesti niitä on enemmän kuin 
miljoona. Palkkojen alentajien joukossa on 
Amerikan suurimpia korporatsioneja, joiden 
edustajat vuosi sitten presidentti Hooverin 
teollisuuskonferenssissa lupasivat olla palkko
ja  laskematta — mutta se onkin toinen juttu. .

Palkkojen laskemisessa käytetään nykyään 
niin monta eri systeemiä että on vaikea aina 
tietää että milloin ja  miten se laskeminen on 
käynyt. Virallinen palkkataso voi olla enti
sellään mutta työläisten palkka on siltikin las
kenut. Selvän viittauksen antaa tästä Ameri
can Building Contraetor-julkaisun lokakuun 
numero jossa rakennusurakoitsijoille huomau
tetaan seuraavaa:

Työttömyyden vaikutus alkaa heijastu
maan palkoissa. Kuukausiraportit osoit
tavat, että vaikka ainoastaan pienempiä 
muutoksia on virallisesti tehty palkkojen 
laskemiseksi, niin monet ammattilaiset 
työskentelevät tuntuvasti vähemmällä kuin 
mitä virallinen palkkataso olisi.

Tuskin tarvinnee mainita että rakennusteol
lisuuskin oli edustettuna Hooverin teollisuus- 
konferenssissa.

Palkkatason epävirallista polkemista harjoi
tetaan laajassa mittakaavassa siten, että kor- 
keinpalkkaisiinmat työläiset vähennetään ja  
heidän tilalleen otetaan uusia työläisiä, pie
nemmällä palkalla, “ harjoittelemaan” . Palk
kojen laskemista harjoitetaan sitenkin että 
naisia otetaan miesten tilalle ja  miehet saavat 
harjoitella keittämään, pesemään pyykkiä ja 
hoitamaan lapsia, kuten Alfred Bernheim Na
tion-julkaisussa kirjoittaa.

Viimeiset kuukaudet, jolloin teollisuuselä- 
män olisi pitänyt vilkastua, ovat osoittaneet 
ennenkuulumatonta laskua kaikissa teollisuuk-
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sissa ja  merkeistä päättäen tulee edelleenkin 
jatkumaan samaan suuntaan.

* * *
Amerikan työväenluokka ei ole ryhtynyt, ti

lanteen vaatimiin toimenpiteisiin ■ asemansa 
korjaamiseksi. Se yhä edelleenkin luottaa 
epätodellisiin olettamuksiin, toivoen tilanteen 
itsestään korjaantuvan jonkun sallimuksen 
käden salaperäisellä liikkeellä.

Talouselämä ei kuitenkaan kulje sallimuksen 
viitoittamia teitä, vaan sillä on omat lakinsa 
ja  suuntansa, joita meidän pitäisi opetella ym
märtämään ja  hyväksemme käyttämään.

Salläm uksella on hyvin vähän tekemistä sen 
suhteen että tuotannollinen kehitys on mennyt 
eteenpäin niin nopeasti että työläiset eivät ole 
kykeneviä ostamaan kaikkia valmistamiaan 
tuotteita.

Amerikan automobiilitehtaat kykeni vai
tuottamaan 8 ,000,000 automobiilia vuodessa, 
siiiä tuotantokyvyllä mikä niillä oli huhtikuus
sa v. 1929. Sen jälkeen on tuotantoteho huo
mattavasti kohonnut. Mainittuna vuotena os
tettiin koko maailmassa ainoastaan 6,295,000 
uutta automobiilia. Varmat pysähtymisen 
merkit on jo havaittavissa automobiilituotan- 
iiO-ssakm, joka ori ollut viime vuosien huomat

tavin teollisuus. V. 1923 Yhdysvalloissa oli 
kolme miljoonaa sellaista ihmistä jotka en
simmäisen kerran ostivat uuden auton, mutta 
v. 1929 oli näitä onnellisuudestaan ylpeilevia 
ihmisiä ainoastaan puoli miljoonaa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että automohiilitehtassa tarvi
taan vähemmän työvoimaa —  kahdestakin 
syystä — autoja menee vähemmän kaupaksi ja 
teollisuus on tehoistunut.

Automobiillteollisuus on aikanaan kyennyt 
pitämään yllä toisiakin teollisuuksia, se on 
kyennyt viivyttämään yleistä lamaannusta. 
Mutta nyt se ei enää kykene sitä tekemään.

Ylituotannon nimellä kulkeva alikuluina on 
johtanut siihen että tuotteilla ei ole menekkiä, 
joten työläisiä ei tarvita niitä valmistamaan. 
Entisinä aikoina on teollisuuksia voitu pitää 
käynnissä senkin vuoksi että tuotteita on voi
tu myydä enemmän kuin olisi voitu ostaa. Vä- 
hittäismaksusysteemin seurauksena on se että 
ostajat ovat velkaa kuusi biljoonaa dollaria 
ostamistaan tavaroista. Tällä menetelmällä on 
voitu päästä eteenpäin menneisyydessä, mutta 
nyt se on kääntynyt raskaaksi taakaksi teolli- 
snuselamälle. Nykyinen kulutus täydytään 
pienentää mahdollisimman pieneksi, koska 
mahdolliset tulot menevät vähittäismaksulbi
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ostettujen tavarain maksamiseen ja  uusia vä
hittäisinä ksukauppoja tehdään sangen varo
vaisesti.

Useat viime vuosikymmenien aikana nousseet 
teollisuudet ovat nyt saavuttaneet laajentumi
sensa rajat, ainakin toistaiseksi, joten ne eivät 
enää voi pitää tasapainossa muista teollisuuk
sista ulos työnnettyä liikaa työvoimaa.

Tämä onkin se seikka joka tekee tilanteen 
sellaisille työläisille käsittämättömäksi, jotka 
eivät tunne yhteiskuntataloudellista tilannetta 
ja niitä mahdollisuuksia mitkä nykyään ovat 
rajoittuneet sangen pieneksi.

mutta työläiset eivät mielellään näihin seikkoi
hin syvenny. # * *

Mitä tekevät työläiset tilanteen korjaami
seksi — vai tekevätkö he mitään?

Amerikan työväenluokka on tällä hetkellä 
hämmästyksellä lyöty. Nopea tuotannollinen 
kehitys on saattanut sen sekasortoiseen ase
maan, jossa kukaan ei näytä käsittävän mitä 
olisi tehtävä ja  kukaan ei tee mitään.

Loppuu nkulumaisillaan oleva vuosi on nöy
ryyttänyt ja  masentanut työväestön' uskomat
toman alhaiselle tasolle. Vielä vuosi sitten se

PoHJatn k ap u la  Ja Ilmoitus e t t ä  työläisiä  el ta rv i ta ,  on työ ttöm in  v as ta s sa  kaikkia lla .

Työläisillä vieläkin on taipumusta puhua 
pari kymin entä vaotta sitten tilanteisiin vai
kuttaneista kulta- ja hopeakannoista, demok
ratiasta ja  republikaanisesta hallituksesta, 
suojelustulleista ja  vapaasta tullista ynnä 
muista, joilla on joskus menneisyydessä ollut 
jotakin vaikutusta pulakausien aikana, mutta 
joita nykyhetkellä ei kukaan taloustieteilijä 
ota huomioonsa muuta kuin ehkä joskus pro- 
pagandata rk cituksessa.

Nyt on kokonaan toiset tekijät jotka mää
räävät milloin on huono taikka “ hyvä”  aika,

edes joskus heristi nyrkkiä työnantajia vas
taan, mutta nyt se ottaa ääntä päästämättä 
vastaan kaikki sortotoimenpiteet mitä sitä 
vastaan kohdistetaan —  poikkeukset ovat ko
vin harrinaisia ja tehottomia.

Minkälainen on tulevaisuus?
Kaiken sen synkkyyden keskellä missä me 

nyt elämme ja mikä tulevaisuudessa meitä 
odottaa, voidaan nähdä, tarkasti katsomalla, 
toivorikkaatta herättäviä merkkejä.

Järjestymisen voimaan luottava työväestö 
voi rohkealla mielellä katsoa tulevaisuuteen.
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Työläiset odottavat hallituksen, valtion, kuntain, kau]>iuifeien ja h y vihi tekevä i- 
syysseuro.jen työltöinyysiivustusin. Rauhallisesti kärsien, kuihtuen ja  nään

tyen lie odottavat apua kaikkialla muualta mutta eivät omasta toiminnas
taan. — Miten kauan heidän kärsivällisyytensä kestää? Voidaanko 

heitä aina lupauksilla rauhoittaa?
Se tietää että tilanteen tähänkin suuntaan ke
hittymisellä täytyy olla rajansa. Kurjistumi
nen ja  nöyrtyminen ei ole ihmisluonteen mu
kaista, se ei ole sitä milloinkaan ollut eikä tule 
sitä vastaisuudessakaan olemaan. Ihmiskunta 
on aina ennenkin noussut taisteluun, oikeam
min se on jatkuvasti taistellut, niillä keinoilla 
mitkä se on parhaaksi huomannut ja  niitä vas
taan jotka sen elinehtoja ovat uhanneet.

Tässä taistelussa, tässä välttämättömässä, 
pakollisessa taistelussa on nytkin sen työväen
luokan osan toivo, jotka joukkotoimintaan, 
järjestettyyn joukkotoimintaan luottavat.

Mutta missä on niiden toivo jotka luottavat 
ainoastu.au yksilölliseen toimintaan, hyvään 
onneen ja  sallimuksen johtoon?

Heilläkin on toivo mutta ei mitään edelly
tyksiä toiveensa täyttymiselle. Heidän tule
vaisuutensa on synkkä, koska se on täynnä
pettymyksiä.[

■ Järjestymiseen luottavat työläiset ovat siinä 
suhteessa onnellisessa asemassa että he ym
märtävät tilannetta, ainakin jossakin määräs
sä, sitä mistä, miten ja  miksi meidän kohta
lomme on sellainen kuin se nyt on.

Se tekee kärsimyksienkin keskellä elämisen 
helpommaksi ja antaa rohkeutta katsoa tule
vaisuuteen rohkeana ja luottavaisena, koska se 
näkee pelastavan voiman työläisissä — jouk
kona.
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