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“Me Muutumme Ajan Mukana”
U SKIN PA  tuo vanha sananparsi so

peutuu mihinkään niin hyvin, kuin 
työläisnaisten asemaan tänäpäivänä 

Me ihmiset yleensä ihmettelemme kaikkia 
niitä muutoksia, joita huomaamme ihmis
ten elintavoissa vertaillessamme niitä en
tisaikain elintapoihin. K ieltäm ättä viimei
set vuosikymmenet ovat saaneet paljon 
muutoksia aikaan työläisnaisten jokapäi
väisissä elintavoissa. Se, sanoisimmeko 
naisellisuus, katoaa heistä vähitellen olo
suhteiden muuttuessa toisiksi kuin mitä ne 
olivat vuosia sitte.

Mikä aiheuttaa muutokset yleensä ihmis
ten elintavoissa? Vastauksen löydämme 
helposti, kun vaan tarkistelemme niitä kei
noja, millä ihmiset nyt hankkivat toimeen
tulonsa. Vuosia sitte työläisnaiset olivat 
kodeissaan elä jiä  ja  saivat jokapäiväisen 
leipänsä niistä ansioista, joita heidän isän
sä tai miehensä tuotantolaitoksissa palkka
työllä hankki. Tilanne on nyt toinen. Mei
dän kodeissamme ei ole juuri nimeksikään 
enää niitä elätettäviä, vaan jokaisen on 
täytynyt siirtyä pois niistä tavalla tai toi
sella ansaitsemaan jokapäiväisen leipänsä.

Joku kymmenen vuotta sitte löytyi kai
kenlaisia naisyhdistyksiä, joiden tarkoituk 
sena oli hankkia taloudellisia ja  politillisia 
oikeuksia heille. Näiden alunpitäin por
varillisten liikkeiden touhu oli m erkitykse
töntä niin kauan, kun eivät tuotannolliset 
olosuhteet sellaista edellyttäneet. Sen jä l 
keen, kun koneteollisuus kehittyi siihen 
määrään, että työläisnaiset kykenivät sen 
avulla hyödykkeitä luomaan, avautui heille 
tie nauttimaan niistä “ vapauksista,”  mitä 
teollisuuselämä työläisille yleensä tarjoaa. 
Puhumme usein siitä, että konetekniikka 
on työttömyyden aiheuttanut, mutta tus
kinpa olemme tulleet huomanneeksi sitä, 
että se juuri ensimäiseksi aiheutti työttö
myyden työläisnaisten asemassa, sillä se 
riisti työläisperheistä ne työt, jo ita  ennen 
kodeissa suoritettiin. Kotituotannon tila l

le astui tehdastuotteet kaikilla aloilla ja  
työväenluokan naiset näin ollen jä ivä t lois- 
eläjiksi koteihinsa. Mutta he eivät voineet 
kauan elää loisina, heidän täytyi itse läh
teä ansaitsemaan. Tuotantolaitosten ovet 
avautuivat heille melkein kaikilla aloilla ja  
niin nyt näemmekin naisia suorittamassa 
taloudellisia sekä yhteiskunnallisia tehtä
viä miesten rinnalla. Siinä löydämmekin 
ne todelliset syyt, mitkä ovat vaikuttaneet 
työläisnaisten elintapojen muuttumiseen.

Osoittaaksemme, mikä on työläisnaisten 
osuus nykyisessä tuotannossa ja  yhteiskun
nallisessa elämässä, lainaamme tähän muu
tamia numeroita, joita Yhdysvaltain halli
tuksen työdepartmentin naisosasto on ju l
kaissut äskettäin ja  ennenkin.

V . 1930  tilasto osottaa, että naistyöläis- 
ten lukum äärä oli silloin 10 ,7 5 2 ,116 , tai 
noin viides osa silloisesta palkkatyössä kä
vijöistä. “ Oeeupational Progress”  niminen 
hallituksen julkaisu selostaa, miten nais- 
työläiset tuotannossa jakautuvat. Y li kym
menen vuoden ikäisistä naisista ja  tytöistä 
työskentelee kotipalveluksessa hotelleissa 
ja  ranvintoloissa 29.16  prosenttia; tehdas- 
töissä 17 .5  prosenttia, joista puolet ovat ku- 
tomoteollisuuden alalla  ja  loput tupakka-, 
jalkine-, makeis- ja  leipomoliikkeissä. 18 .5  
prosenttia täyttävät konttoripalvelusta; 
kauppaliikkeissä työskentelee 9 prosenttia; 
m aanviljelysalalla 8.5 prosenttia; puhelin 
alalla  2,6 prosenttia; opetus-ja sairaanhoi
toalalla loput 14 .2  prosenttia. Näistä tilas
toista puuttuu kokonaan niiden naistyöläis- 
ten lukumäärä, jotka suurissa kaupungeis
sa työskentelevät liikennealalla ja  varsinai
sina päivätyöläisinä, viimeksi mainittujen 
luku on suuresti kasvanut pulavuosien ai
kana, sillä tuhannet perheet elävät tätäny- 
kyä päivätyössä käypien naisten ansioilla. 
Huomioon ottamatta on jäänyt myös niiden 
naisten tilasto, jotka nykyään työskentele
vät kauneuskulttuurin alalla palkkatyöläi
sinä, joten todellinen naistyöläisten luku
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m äärä kaikilla aloilla ei hallituksen tilas
toissa ilmene.

Mutta naiset eivät ole ainoastaan joutu
neet yhteiskunnallisissa tehtävissä suoritta
maan niitä töitä, joista edellä on mainittu. 
He ovat myös tunkeutuneet niin kutsutuille 
professionalisille aloille. Kuitenkin tilas
tojen mukaan heidän osuutensa lääketie
teen alalla  on vielä pieni verrattuna mies- 
lääkäreihin. V. 19 10  naislääkäreitä oli 5.9 
prosenttia ja  kaksikymmentä vuotta jä l
keenpäin, siis v. 1930 oli naislääkäreiden 
luku vähentynyt 5.2 prosenttiin. V. 1928 
New Yorkin kaupungin suurimmissa sai
raaloissa työskenteli 1,667 lääkäriä ja  näis
tä sanotaan ainoastaan kaksikymmentä ol
leen naislääkäriä, vaikka samalla kertaa 
New Yorkissa löytyi 700 lääkärin tutkin
non suorittanutta naista. Tilastoissa mai
nitaankin, että suuri joukko tälle alalle 
harjoitettuja naisia on joutunut hankki
maan toimeentulonsa muissa tehtävissä.

Arkkitehtuurin alalla naiset ovat myös 
osallistuneet. Y . 1930 Yhdysvalloissa oli 
379 naisarkkitehtia. Taiteen alalla  on 
naisten luku kasvanut muutamien vuosi
kymmenien kuluessa, mutta heidän tielleen 
on vielä asetettu paljon esteitä voitetta
vaksi.

Huomattavimmin ovat naiset osallistu
neet sellaisissa tehtävissä kuin opetustyön, 
kirjailijan  ja  sanomalehtityön aloilla. V. 
19 10  sanomalehtireporttereina oli ainoas
taan 6,239 naista, mutta v. 1930  tilastot 
osoittavat heitä olleen 17 ,3 7 1 . Naisopetta
jien lukumäärä oli viime vuosiin suurempi 
miesopettajia, mutta pulakausi on vaikut
tanut vähenemisen tällä alalla, sillä mel
kein kaikissa kunnissa on kieltäydytty ot
tamasta naimisissa olevia naisia opettajik
si. Samoin on käynyt k irjaltajain  ja  ko
neenkäyttäjien työaloilla.

Palkat kaikilla teollisuusaloilla melkein 
poikkeuksetta ovat naistyöläisille olleet 
pienemmät verrattuina miesten palkkoihin. 
Hallituksen tilastot tässäkin suhteessa osot- 
tavat, että vuodesta 19 2 2 — 19 32  naisten 
palkat vaihtelivat eri teollisuuksissa 45—  
84 prosenttiin miesten palkkoihin verrat
tuna. V. 19 32  New Yorkin valtiossa ole
vissa tehtaissa naisten palkat olivat ainoas
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taan 54 prosenttia miesten palkoista; Illi
noisin valtiossa 58 prosenttia, vaikka he 
suorittivat saman työn.

Kirjoituksen alussa huomasimme, että 
konetekniikan kehitys kutsui työväenluo
kan naiset tuotannon palvelukseen ja  vai
kutti heidän elintapojensa muuttumiseen. 
Sama konetekniikan kehitys on tänapäivä- 
nä ajanut miljoonia naisia pois tuotannosta. 
Kodit, joissa nämä työläisnaiset ennen oli
vat, ovat nyt melkein tyystin hävinneet, ai
nakin suurimmissa teollisuus- ja  liikekes
kuksissa, joten naiset työttömyyteen jou
duttuaan eivät voi enää löytää niissä suo
jaa. Koneteollisuuden kehitys teki työläis
naisille mahdolliseksi taloudellisen riippu
mattomuuden miesten ansioista, ja  se nyt 
vielä korkeammalle kehittyneenä antaa 
heille tilaisuuden “ nauttia”  niistä kärsi
myksistä, mitä työttömyys tuo mukanaan 
koko työväenluokalle. Se on siis yhtäläis- 
tyttanyt työläismiehen ja  naisen taloudel
lisen ja  yhteiskunnallisen elämän. Se tu
lee myöskin läheisessä tulevaisuudessa yh- 
täläistyttäm ään heidän osuutensa luokka
taistelussa. Siis työläisnaiset, rientäkääm 
me kilvan täyttäm ään tehtävämme siinä 
vapauttaaksemme itsemme ja  luokkamme 
palkkaorjuudesta ja  sen tuomasta turmios
ta järjestym ällä I. W. W. liittoon.

-------------- o--------------
— Se, että tuuli puhaltaa eri suuntiin samalla 

aikaa eri korkeusas teillä, on yleensä tunnettu asia. 
The Journal of the Franklin Institute antoi hiljat
tain ilmi tapahtuman, joka toteaa että kaksi vas
takkaiseen suuntaan samalla aikaa kulkevaa lento
konetta voi ajaa myötätuuleen. Mainitun Instituten 
raportissa sanotaan yhden ilmailijan, joka oli me
nossa pohjoista kohden Tyynenmeren rannikkolin- 
jaa, ohjanneen konettaan 40 mailin myötätuulessa, 
Samalla kertaa toista lentokoneen ohjaajaa, joka 
oli noin 4 tuhatta jalkaa ensin mainittua ylempänä 
ja menossa päinvastaiseen suuntaan, avusti myöskin 
40 mailin purjetuuli.

------------o------------
— Yhdysvaltain pankkien normalitilanne on kai

ken aikaa ollut vararikkotilaime. Jälkeen pankkien 
"juhlapäivän” saivat kaikki sellaiset pankit avata 
ovensa, joiden hoitajat onnistuivat osoittamaan et
tä pankin omistamain osakkeiden ja muun omaisuu
den hinta oli joskus ollut niin suuri kuin silloiset 
velat olivat. Näinollen ovat nytkin avoinna ole
vat penkit suurimmalta osalta vararikkotilassa.


