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KAPITALISMI
JA TYÖLÄISTEN MAAHANMUUTTOLIIKE

Kapitalismi on luonut kansojen erikoislaatuisen siirtolai
suuden. Teollisessa suhteessa nopeasti kehittyvät maat, otta
malla käyttöön enemmän koneita ja syrjäyttämällä takapa
juisia maita pois maailman markkinoilta, nostavat työpalkat 
keskinkertaista korkeammalle ja houkuttelevat palkkatyöläi
siä jälkeenjääneistä maista.

Satoja tuhansia työläisiä tulee tällä tavalla siirretyksi 
satojen ja tuhansien virstojen taakse. Korkeimmalle kehit
tynyt kapitalismi vetää heitä väkisin pyörteisiinsä, tempaa 
heidät pois syrjäkulmilta, tekee heistä maailmanhistorialli
sen liikkeen osanottajia ja asettaa heidät kasvotusten mah
tavan ja yhteenliittyneen, kansainvälisen teollisuudenhar- 
joittajain luokan kanssa.

Siitä ei ole epäilystäkään, että vain äärimmäinen kurjuus 
pakottaa ihmiset jättämään kotimaansa, että kapitalistit 
riistävät siirtolaistyöläisiä mitä julkeimmin. Mutta vain 
taantumukselliset voivat sulkea silmänsä näkemästä tämän 
nykyaikaisen kansojen siirtolaisliikkeen edistyksellistä mer
kitystä. Pääoman sorrosta ei vapauduta eikä voida vapautua 
muuten kuin kapitalismin edelleen kehittymisen ja sen poh
jalla tapahtuvan luokkataistelun tietä. Ja juuri tähän tais
teluun kapitalismi vetääkin koko maailman työtätekeviä 
joukkoja hävittäen paikallisen elämän ummehtuneisuutta ja 
pinttyneisyyttä, särkien kansallisia väliseiniä ja ennakko
luuloja, liittäen yhteen kaikkien maiden työläisiä Amerikan, 
Saksan j.n.e. suurimmissa tehtaissa ja kaivoksissa.

Amerikka on työläisiä maahan tuovien maiden etunenässä. 
Tässä tiedot Amerikkaan muuttaneiden siirtolaisten luku
määrästä:
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Kymmenvuotiskaudella 1821-1830....... 99 tuhatta siirtolaista
1831-1840....... 496
1841-1850....... 1.597
1851 1860....... • - 2.453
1861 1870....... -  2.064
1871 1880........ ...  2.262
1881—1890....... 4.722
1891-1900....... 3.703

Yhdeksänvuotiskaudella 1901-1909....... ■ 7.210

Siirtolaisuuden kasvu on valtavaa ja yhäti voimistuvaa. 
Viiden vuoden aikana, vuosina 1905—1909, Amerikkaan 
muutti keskimäärin (kysymys on vain Yhdysvalloista) 
enemmän kuin miljoona henkilöä vuodessa.

Mielenkiintoista tässä yhteydessä on siirtolaisten (immi- 
granttien, s.o. Amerikkaan muuttavien) kokoomuksen muut
tuminen. Vuoteen 1880 saakka oli vallitsevana niin sanottu 
vanha, vanhoista kulttuurimaista, Englannista, Saksasta ja 
osaksi Ruotsista tapahtunut maahanmuutto. Aina vuoteen 
1890 saakka Englannista ja Saksasta tuli yhteensä enem
män kuin puolet kaikista maahanmuuttaneista.

Vuodesta 1880 lähtien alkaa uskomattoman nopea niin 
sanottu uusi, itä- ja etelä-Euroopan maista, Itävallasta, Ita
liasta ja Venäjältä tapahtunut maahanmuutto. Näistä kol
mesta maasta muutti Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoihin:

Näin muodoin vanhan maailman takapajuisimmille maille, 
joiden koko elämänjärjestyksessä on säilynyt eniten maa- 
orjuuden jätteitä, opetetaan niin sanoaksemme väkipakolla 
sivilisaatiota. Amerikan kapitalismi tempaa miljoonia työ
läisiä takapajuisesta itä-Euroopasta (muun muassa myös 
Venäjältä, josta vuosien 1891—1900 aikana muutti pois 
594 tuhatta ja vuosien 1900—1909 aikana 1.410 tuhatta) 
näiden puolittain keskiaikaisesta olotilasta ja asettaa hei
dät proletariaatin etumaisen, kansainvälisen, armeijan 
riveihin.

Mielenkiintoisen havainnon on tehnyt Gurvitsh, viime 
vuonna ilmestyneen tavattoman opettavaisen englantilaisen 
„Immigraatio ja työ”-nimisen kirjan kirjoittaja. Vuoden 
1905 vallankumouksen jälkeen on Amerikkaan muuttaneiden 
siirtolaisten määrä kasvanut erittäin suuresti (v. 1905 —

kymmenvuotiskaudella 1871-1880.... .....  201 tuhatta
1881-1890..... .....  927
1891-1900..... .... 1.847

yhdeksänvuotiskaudella 1901-1909..... .... 5.127
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1 milj., v. 1906— 1,2 milj., v. 1907— 1,4 milj. ja vuosina 
1908 ja 1909 — kumpanakin 1,9 miljoonaa). Työläiset, jotka 
olivat Venäjällä olleet mukana monenlaisissa lakoissa, vei
vät Amerikkaankin rohkeampien, hyökkäysluontoisten jouk- 
kolakkojen hengen.

Venäjä jää yhä enemmän jälkeen antaen osan parhaista 
työläisistään ulkomaille; Amerikka menee yhä nopeammin 
eteenpäin ottaen kaikkialta maailmasta toimeliaimman, työ- 
kykyisimmän työläisväestön *.

Suurin piirtein Amerikan tasolla kulkeva Saksa muuttuu 
maasta, josta työläisiä muutti muualle, maaksi, joka vetää 
puoleensa vieraita työläisiä. Saksasta Amerikkaan muutta
neiden immigranttien luku, joka kymmenvuotiskaudella 
1881—1890 kohosi 1.453 tuhanteen, laski yhdeksänvuotis- 
kaudella 1901 — 1909 aina 310 tuhanteen. Sen sijaan Sak
sassa olevien ulkomaalaisten työläisten lukumäärä vuosina 
1910—1911 oli 695 tuhatta, mutta vuosina 1911—1912 — 
729 tuhatta. Jos tarkastelemme näiden viimeksi mainittujen 
jakautumista elinkeinoaloittain ja niiden maiden mukaan, 
mistä he ovat tulleet, niin saamme seuraavanlaisen kuvan:

Mitä enemmän maa on jäänyt jälkeen, sitä enemmän se 
antaa kouluttamattomia, „hanttitöitä” tekeviä työläisiä, maa
työläisiä. Edelläkäyvät kansakunnat anastavat itselleen niin 
sanoaksemme parhaat ansiolajit jättäen puolittain viileys- 
tilassa oleville maille huonomman lajin ansiotyöt. Yleensä 
Eurooppa („muut maat”) antaa Saksalle 157 tuhatta työ
läistä, joista enemmän kuin 8/io (135 tuhatta 157 tuhan
nesta) on teollisuustyöläisiä. Takapajuinen Itävalta antaa 
teollisuustyöläisiä vain 6/io (162 tuhatta 263 tuhannesta).

* Yhdysvaltojen ohella muutkin Amerikan valtiot rientävät nopein askelin 
eteenpäin. Viime vuonna Amerikkaan muuttaneiden siirtolaisten lukumäärä oli 
noin 250 tuhatta, Brasiliaan muuttaneiden noin 170 tuhatta, Kanadaan muuttanei
den yli 200 tuhatta, yhteensä 620 tuhatta vuodessa.
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Saksassa työssä olevista ulkomaalaisista 
työläisistä w . 1911—1912 (tuhansissa)

Maatalou
dessa

Teollisuu
dessa Yhteensä

Venäjältä........................ 274 34 308
Itävallasta...................... 101 162 263
Muista maista................. 22 135 157

K a ikk ia a n ....... 397 331 728
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Takapajuisin maa — Venäjä antaa teollisuustyöläisiä kaik
kiaan vain */io (34 tuhatta 308 tuhannesta).

Täten siis Venäjää lyödään kaikessa ja kaikkialla sen 
takapajuisuuden takia. Mutta Venäjän työläiset, maan muu
hun väestöön verrattuna, riistäytyvät muita rohkeammin irti 
tästä takapajuisuudesta ja viileydestä, antavat suurimman 
vastaiskun näille kotimaansa „armaille” piirteille ja liittyvät 
muita lujemmin yhteen kaikkien maiden työläisten kanssa 
yhdeksi yleismaailmalliseksi vapautusvoimaksi.

Porvaristo yllyttää toisen kansakunnan työläisiä toisen 
kansakunnan työläisiä vastaan pyrkien erottamaan heidät 
toisistaan. Tietoiset työläiset, jotka ymmärtävät, että kapita
lismin suorittama kaikkien kansallisten väliseinien särkemi
nen on kiertämätöntä ja edistyksellistä, pyrkivät auttamaan 
takapajuisista maista tulleiden tovereittensa valistamista ja 
järjestämistä.

,,Za Pravda" J6 22, 
lokakuun 29 pnä 1913
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