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LAKKOJEN MENESTYS VUONNA 1912 
AIKAISEMPIIN VUOSIIN VERRATTUNA

Moskovan piirin tehtailijain yhdistys on antanut tilastot 
lakkojen menestyksestä vuoden 1912 viimeisten 7 kuukauden 
ajalta. Nämä tilastot koskevat 131.625 työläistä kaikista 
niistä 211.595 työläisestä, jotka (yhdistyksen esittämien, 
epäilemättä pienennettyjen tietojen mukaan) ottivat osaa 
taloudellisiin lakkoihin koko 1912 vuoden kuluessa.

Aikaisempien vuosien osalta me löydämme kauppa- ja 
teollisuusministeriön virallisista julkaisuista tilastot lakko
jen menestyksestä vallankumousta edeltäneen vuosikym
menen (1895—1904) sekä kolmen vallankumousvuoden 
(1905—1907) ajalta.

Valitettavasti tiedot eivät ole yhdenlaatuisia ja tehtailijain 
yhdistyksen kokoamat tiedot on muokattu huonommin. 
Lakkojen menestyksen arviointia varten lakot jaetaan 
virallisissa tilastoissa kolmeen luokkaan: 1) lakot, jotka ovat 
päättyneet työläisten voittoon, 2) — isäntien voittoon ja 
3) — kompromissiin. Tehtailijain tilastoissa sen sijaan lakot 
on jaettu: 1) lakkoihin, jotka ovat päättyneet työläisten 
tappioon, 2) — työläisten vaatimusten täydelliseen tai osit
taiseen tyydyttämiseen, ja 3) lakkoihin, joiden tuloksia ei 
ole saatu selville.

Kumpienkin tietojen vertaileminen (vaikkapa ehdollinen- 
kin) on mahdollista vain seuraavaa menetelmää käyttäen. 
Niiden lakkolaisten luku, jotka ovat osallistuneet kompro
missiin päättyneisiin tai sellaisiin lakkoihin, joiden tuloksia 
ei tunneta, on jaettu tasan voittoon päättyneiden ja tappioon 
päättyneiden lakkojen kesken, joten lopulta saadaan vain



202 V. I. L E N I N

nämä kaksi saraketta (ne ovat tietenkin likipitäisiä). Vertai
lun tulokset ovat tällaiset:

Kaikki nämä tiedot koskevat vain taloudellisia lakkoja, ja 
sitä paitsi tiedot vuosien 1911 ja 1912 kohdalta ovat epätäy
delliset. Koko 1912 vuoden aikana taloudellisiin lakkoihin 
osallistuneiden lakkolaisten luku (212 tuhatta) oli suurempi 
kuin vuonna 1907.

Osoittautuu, että taloudellisten lakkojen menestys oli 
vuonna 1911 ennätyksellinen, ja se ylitti jopa kaikkein 
menestyksellisimmän vallankumousvuoden — vuoden 1906 
tulokset. Silloin pääsi voitolle 50,9% lakossa olleista työläi
sistä, nyt (vuonna 1911) 51,0%.

Vuoden 1912 lakot ovat menestyksensä kannalta jääneet 
jälkeen vuodesta 1905 (vuonna 1905 oli voittaneita 48,9%, 
vuonna 1912 — 41,6%), mutta ne ylittävät huomattavasti 
lakkojen menestyksen keskitason kymmenvuotiskaudelta 
1895—1904 (37,5%), vuodesta 1907 puhumattakaan (29,5% 
voittajia).

Mielenkiintoista on verrata näitä tietoja Länsi-Eurooppaa 
koskeviin tietoihin. Saksassa oli koko XX vuosisadan ensim
mäisen vuosikymmenen (1900—1909) aikana yhteensä 
1.897 tuh. lakkolaista (yhtä paljon kuin Venäjällä oli yksis
tään kahden vallankumousvuoden kuluessa yksinomaan 
taloudellisten lakkojen osanottajia). Heistä voitti 698 tuh. 
eli 36,8%, s.o. hieman vähemmän kuin Venäjällä kymme
nen vuoden aikana ennen vallankumousta. Englannissa 
lakkolaisten lukumäärä oli vuosikymmenen 1900—1909 
kuluessa 1.884 tuh. henkeä. 1.234 tuhannesta oli voittaneita 
588 tuhatta eli 47,5%, s.o. paljon enemmän kuin meillä 
vallankumousta edeltäneen kymmenvuotiskauden aikana, 
mutta vähemmän kuin vuosina 1905, 1906 ja 1911. (Voitta

Lakkolais
ten luku

määrä
Heistä
voitti
lakon

Voittajien
prosenttlsuhde

(tuhansissa)
10 vuoden aikana ennen 

vallankumousta........... vv. 1895-1904 424 159 37,5
Kolme vallankumous' 

vuotta...........................
( 1905 v. 1.439 705 48,9

1906 , 458 233 50,9
' l 1907 , 200 59 29,5

Koko................................ 1911 . 96 49 51,0
Viimeisten 7 kuukauden 

aikana........................... 1912 . 132 55 41,6
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neiden työläisten lukumäärä Englannissa ja Saksassa on 
määritelty käyttäen samaa menetelmää kuin Venäjäänkin 
nähden.)

Venäjällä yksistään vuoden 1905 aikana voittaneiden työ
läisten lukumäärä on suurempi kuin Saksassa tai Englan
nissa 10 vuoden aikana voittaneiden lukumäärä. Siitä voi
daan päätellä, kuinka paljon uinuvia voimia nykyaikainen 
proletariaatti vielä kantaa uumenissaan.
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