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TALOUDELLISET LAKOT 
VUOSINA 1912 JA 1905

Moskovan piirin tehtailijain yhdistyksen laatimat tilastot 
taloudellisista lakoista tarjoavat mahdollisuuden tehdä 
eräitä rinnastuksia vuosien 1912 ja 1905 välillä. Niitä teh
dessämme meidän on rajoituttava kolmeen tuotantoryhmään: 
metallityöläiset, tekstiilityöläiset ja „muut”, sillä tehtailijain 
yhdistyksen tilastoissa ei ole yksityiskohtaisempia jakoja.

Tässä rinnastetut tiedot:

Vuoden 1905 lakkotiedot koskevat vain puhtaasti talou
dellisia lakkoja; laskuista on jätetty pois sekalakot, jotka 
ovat sekä poliittista että taloudellista laatua. Vuosia 1911 ja 
1912 koskevat tiedot ovat nähtävästi kovin vajavaiset.

Näiden tietojen vertaileminen osoittaa meille, että vuonna 
1911 teksti il ityöl ä i sten lakkotarmo oli korkeammalla kuin 
metallityöläisten ja „muiden” keskuudessa,— jos lähtökoh
tana pidetään vuoden 1905 liikettä. Tekstiilityöläiset tekivät 
vuonna 1911 runsaasti puolet lakkolaisten yleisestä mää
rästä ja runsaasti kolme kertaa enemmän kuin metallityö
läiset. Vuonna 1905 lakossa olleiden tekstiilityöläisten luku
määrä oli vain 2 Ч2 kertaa suurempi kuin lakossa olleiden 
metallityöläisten lukumäärä.

Lakossa olleiden työläisten 
lukumäärä (taloudelliset lakot):

vuonna 1905 vuonna 1911 vuonna 1912

Metallityöläiset............ ...  230.216 17.920 78.195
Tekstiilityöläiset............ ...  559.699 59.950 89.540
Muut............................... ...  230.527 18.880 43.860

K aikk iaan 1.020.442 96.750 211.595
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Mitä „muihin” tulee, niin näiden ja metallityöläisten kes
kuudessa osoitetaan lakkolaisia olleen lukumäärällisesti 
saman verran sekä vuonna 1905 että 1911.

Sitä vastoin vuonna 1912 metallityöläisten keskuudessa 
tapahtuu hämmästyttävän nopea hyppäys eteenpäin, he jät
tävät „muut” kauaksi taakseen ja miltei saavuttavat teks- 
tiilityöläiset.

Lakossa olleiden metallityöläisten luku ylittää vuonna 
1912 enemmän kuin nelinkertaisesti vastaavan luvun vuo
delta 1911. Saman ajanjakson kuluessa lakkolaisten luku
määrä kohosi tekstiilityöläisten keskuudessa vain puoli- 
toistakertaisesti (60 tuhannesta 89 tuhanteen) ja muiden 
osalta 2 l/2-kertaisesti.

Metallityöläiset käyttivät siis mainiosti hyväkseen heille 
edullisia vuoden 1912 markkinaoloja. Vuonna 1911 saa
miensa voittojen kannustamina he lähtivät entistä laajem
paan ja päättäväisempään hyökkäykseen.

„Muilla” teollisuuden aloilla olivat työläiset vuonna 1912 
niin ikään edullisessa asemassa. Heidän taloudellinen tais
telunsa oli vieläkin menestyksellisempää kuin metallityöläis
ten. Mutta he käyttivät edullista asemaansa hyväksi huo
nommin kuin metallialan työläiset.

Tekstiilityöläisten asema oli vuonna 1912 huonompi kuin 
millään muulla tuotantoalalla; heidän taloudellisella taiste
lullaan oli huonoin menestys. Ja sitä vastaavasti myös 
lakkolaisten lukumäärä kasvoi heillä kaikkein hitaimmin.

Moskovan piirin tehtailijat uskovat lakkoaallon alenevan 
vuonna 1913. Heidän selostuksistaan vuoden 1912 tapahtu
mista saamme lukea: „tekstiiliteollisuudessa on tilanne jo 
kyllin selvä; tehtaat tulevat käymään tavallista hitaam
massa tahdissa aina siihen saakka, kunnes saadaan selvyys 
uudesta sadosta, ja tällaisen tilanteen vallitessa työläisten 
lakot olisivat kerrassaan järjettömiä”.

Katsokaamme, missä määrin tuo olettamus pitää paik
kansa. Joka tapauksessa sekä vuosi 1912 että vuoden 1913 
alku ovat näyttäneet, että taloudelliset lakot muodostavat 
koko „lakkoaallosta” vain vähäisen osan.

„Pravda” № 130, 
kesäkuun 8 pnä 1913 
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