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Berlinin Olympialaisten Boikotti

KAIKKIEN niiden maiden, joista lähetetyt 
kilpailu joukkueet osallistuivat Los Ange
lesissa, Calif. v. 1932 pidettyihin olympia

laisiin kisoihin, sanomalehdissä on ollut käsit- 
telynalaisena Berliinissä, Saksassa, ensi vuonna 
pidettävien Olympialaisten boikotti. Tämän maan 
sanomalehdissä sille kysymykselle on lainattu 
myös paljon huomiota ja onpa se ollut esillä eri 
yhdistysten sekä liittojen jäsenten kokouksissa
kin; siihen kulutettiin koko paljon aikaa Ame
rican Federation of Laborin vuotuisessa kon- 
ventsionissakin. Konventsioniin osallistuneet 
edustajat olivat boikotin kannalla siksi, että 
Saksan natsihallitus on tuhonnut niin esimer
kiksi kelpaavan voimakkaana esiintyneen am- 
mattiunionistisen liikkeen.

Tästä A. F. of L:n konventsioniin osallistu
neiden edustajain ottamasta kannasta voi hy
vällä syyllä vetää sellaisen johtopäätöksen, että 
he käsittävät ammattiunionistisen rakennustyön 
voitavan ratkaista uima-altaissa tai juoksura
dalla toimeenpantujen kilpailujen kautta. Vai 
olisiko heidän aikomuksenaan ollut salata tä
män maan ammattiunionistien toimettomuutta 
tekemänsä boikottipäätöksen kautta. Selvä kuin 
päivä kuitenkin on, että tämän maan ammatti- 
un ionistit olisivat voineet auttaa Saksan am- 
mattiveljiään paljon tehoisammin järjestynyttä 
joukkovoimaansa työmaalla käyttäen, kuin mitä 
he voivat tehdä Olympialaisten boikottamisen 
kautta, jos heillä olisi sellainen aikomus ollut. 
Jos tämän maan ammattiunionistit olisivat kiel
täytyneet lastaamasta ja lossaamasta saksalai
sia laivoja, niin sillä olisi ollut paljon suurempi 
merkitys Saksan ammattiunionistien auttami
seen nähden kuin sanotulla boikottiaikeella.

Berliinin Olympialaisten boikotti on kuiten
kin yhä edelleen keskustelun alaisena tämän 
maan sanomalehtien ja julkaisujen palstoilla ja 
on se aiheutunut pääasiallisesti Saksan natsi- 
hallituksen juutalaisia vastaan kohdistamasta 
rotuvainosta. Tämäkään kysymys ei suinkaan 
tule sillä ratkaistuksi jos tämän tai tuon maan 
edustajat kieltäytyvät osallistumasta sanottui
hin kilpailuihin. Se ei tulisi ratkaistuksi sitten
kään vaikka kilpailut jäisivät pitämättä.

Mutta, koska Berliinin Olympialaiset, samoin

kuin kaikki edellisetkin, on päätetty panna toi
meen siinä nimenomaisessa tarkoituksessa että 
niiden pitäisi tuottaa mahdollisimman paljon 
voittoa järjestäjilleen, niin on boikottiaie syn
nyttänyt huolestuneisuutta Berliinissä ja natsi- 
hallitus on antanut sellaisen lausunnon, ettei 
sen aikomuksena ole ehkäistä Saksan juutalais
ten osanottoa kilpailuihin, jos he vain ovat “kil- 
pailukelpoisia”. Kaikki Saksasta saapuneet uuti
set kuitenkin viittaavat siihen suuntaan, että 
natsit pitävät huolen siitä, etteivät juutalaiset 
Saksassa saa tilaisuutta harjoitella siinämäärin 
kuin “kilpailukelpoisuuden” saavuttaminen vaa
tisi, joten heistä tuskin ketään tulee kilpailuun 
osallistumaan. Muiden maiden joukkueisiin 
kuuluvien juutalaisten kilpailuihin osallistumis
ta eivät natsit liene yrittäneetkään estää.

Berliinin Olympialaisten boikottia vastusta
vissa sanomalehdissä on viitattu japanilaisten 
Los Angelesissa pidettyihin kisoihin osallistumi
seen, jonka he tekivät siitä huolimatta, vaikka 
kilpailut pidettiin maassa joka oli asettanut 
keltaisen rodun pannaan siirtolaisuuslakiensa 
kautta ja vielä tämän lisäksi valtiossa, jossa on 
voimassa räikeät japanilaisvastaiset maanomis- 
tuslait. Japanilaiset olisivat hyvällä syyllä voi
neet asettaa kilpailuun osallistumisehdoksi heitä 
hylkivien lakien peruuttamisen, mutta he eivät 
kuitenkaan sekoittaneet urheilua rotu- eikä us
konnollisiin kysymyksiin, sanotaan lausunnois
sa. Edelleen selitetään japanilaisten käsittä
neen että siirtolaisuutta ja maaomistusta kos
kevat lait on otettava pohdinnanalaisiksi siellä, 
mihin ne kuuluvat ja samantapaisesti kehote
taan yhdysvaltalaistakin urheilijoita menettele
mään Berlinin kisoihin nähden.

Missä määrin Yhdysvaltain ja muiden mai
den urheilijat ottanevat esimerkkiä edellä esiin
tuodusta japanilaisten menettelystä, se on tois
taiseksi tuntematointa. Mutta se on kuitenkin 
todennäköistä, että puhe Berliinin kisojen boi- 
kottamisesta saattanee ne jossakin määrin epä
onnistumaan ja tulee niistä puuttumaan enem
män tai vähemmän rehelliselle taitolsuuden 
mittelylle ominainen luonne sekä hyväntahtoi
suus, joista on niin paljon puhuttu porvarilli- 
senkln urheilun yhteydessä, joskaan niille ei ole 
koskaan lainattu kylliksi huomiota.


