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H istoriaa Istum alakoista
Istumalakot, jotka vielä joitakin vuosia sitten 

olivat melkein tuntemattomia näyttävät käyvän 
yhä yleisemmiksi. Samalla kun ne ovat osoit
tautuneet tehokkaiksi menetelmiksi työläisten 
puolelta, estämään rikkurointia lakonalaisilla 
työmailla ja  siten varmistamaan työläisten voi
tonmahdollisuuksia lakoissa, saattavat ne työn- 
antajaluokan “hermostuneeksi” ja kaikilla käy
tettävissään olevilla keinoilla taistelemaan is
tumalakkoja vastaan. Onpa koetettu oikeuslai
toksien avulla saada julistettua istumalakot 
laittomiksi, joka luonnollisesti antaisi työnan- 
tajaluokalle oikeuden vaatia hallituksen aseel
lisia joukkoja istumalakkojen särkemiseksi ja 
lakkolaisten väkivalloin karkottamiseksi pois 
tehtaista ja työpaikoiltaan, milloin työläiset 
sellaiseen ryhtyisivät.

Sikäli kuin istumalakoista tiedetään, oli en- 
simäinen sellainen ammattileipurien lakko Lyo
nissa Ranskassa, vuotena 1565. Noin kaksikym
mentä vuotta sitten Walesin kaivosmiehet Eng
lannissa ryhtyivät lakkoon jolla oli nykyisin 
tunnettujen istumalakkojen luonne ja  tunnet
tiin se nimellä “folded arms” lakko. V. 1920 al
kupuoliskolla, lakkoutuivat työläiset Italiassa 
Mussolinin marssiessa Roomaan. Tätä sanot
tiin nimellä “stay-in” lakko, s.o. työläiset py
syttelivät työmaallaan mutta eivät tehneet työ
tä.

Amerikan ensimäisen “istumalakon” sanotaan 
olleen pesäpallon pelureiden lakko Akronissa, 
Ohio, vuotena 1933. Pelurit istuivat alas ne
liöön eivätkä alkaneet peliä ennenkun ei-union 
peluri oli erotettu pois joukkueesta.

Samassa kaupungissa, kesällä 1934, ryhtyi
vät General & Tire and Rubber Co:n työläiset 
istumalakkoon työmaallaan tehtaassa. Mutta 
suurempi ja täydellisen istumalakon luonteen, 
sai Firestone Tire & Rubber Co:n työläistene
lakko, joka alkoi tammikuun 29 p. 1936.

Suurimmaksi tähän saakka tunnetuista istu
malakoista muodostui Pariisin piirissä Rans
kassa viime kesänä käyty istumalakko, joka täy
dellisesti pysäytti työt Renaultin, Citroen, 
Hotchkiss’In ja Nieuport Airplane Works teh

tailla, johon osallistui, tai joutui sen vaikutuk
sesta työttömäksi, kaikkiaan noin 2,000,000 työ
läistä. ■ ' ' ! |

Viime talvena kävivät autotyöläiset Detroitis
sa useita vaikuttavia Istumalakkoja autoyhtiöitä 
vastaan. Suurimmiksi ja  vaikuttavlmmiksl niistä 
muodostuivat General Motors yhtiötä ja Chrys
ler yhtiötä vastaan käydyt lakot, joihin osallis
tui kymmeniätuhansia työläisiä. Kumpikin nä
mä päättyivät sopimukseen, joissa nämä yhtiöt 
— edellinen ollen, maailman suurimpia pääoma
yhtiöitä — olivat pakotettuja tekemään huo
mattavia myönnytyksiä työläisille, korotuksia 
palkoissa ja parannuksia muissa työsuhteissa.

Samalla kun istumalakot ovat osoittautuneet- 
tehokkaiksi aseiksi työläisten käsissä myönny
tyksien pakottamisessa työnantajilta, ovat ne 
antaneet esimakua näille työläisten työn tu
loksien riistäjille siitä mitä on tulevaisuudessa 
tuleva tapahtumaan. He näkevät siinä tule
van vaaran, kontrollinsa menettämisen tuotan
tolaitosten yli, jolloin työläiset itse hallitsevat 
tuotantolaitoksia ja  luonnonrikkauksia, tava
rain tuotantoa ja  niiden jakoa, kaikkien tuot
tajien etujen mukaisesti.

E thiopian  kysym ys o li  p u lm allin en  K an sa in lii
to lle . Sääntöjen  m ukaan o lis i Ita liaa  p itänyt ran
gaista . E hdotettiin  että sääntöjä m uutettaisiin  ja  
h iljatta in  p idetyssä  istunnossa täm ä kysym ys tu li 
työjärjestyksessä e s ille .

Y ksikään edu stajista  e i halunnut käyttää p u 
heenvuoroa ja  n iin  keskeytettiin  istunto päiväksi, 
jo lla  a ja lla  edustajien lu u ltiin  saavan jon k in la isia  
m ielip iteitä  asiasta.

Täm ä lien ee ensi m ainen kerta kun m aailm an  
tunnetuim m at d ip lom aatit ja  p olitiik ot ovat o llee t  
sanattom ia. Järkeä ja viisautta h e iltä  tosin  on  
aina puuttunut, m utta sanoja —  jotka useim m iten  
ovat osoittautuneet olevan  vain  “kuum aa ilm aa”  
—  on h e illä  tavannut a ina o lla  riittäm ään asti.


