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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni aihe on Irlannin nälkavuodet 1846-1851 ja Britannian hallituksen liennytyskeinot tänä aikana. Tarkoituksenani on ollut selvittää
millä keinoilla brittihallitus yritti lievittää Irlannin nälänhätää. Mikä apu oli pitkäjänteista ja mikä lyhytjänteistä ja missä vaiheessa avun
painopiste muuttui?. Päälähteenäni olen Käyttänyt Irish University Press'in julkaisemaa British Parliamentary Papers-kokoelmaa. Keskityn
työssäni vuoteen 1847, koska Tämä vuosi oli selkeästi nälkävuosien pahin.
Nälänhätään oli monia syitä. Näkyvin ja kaikista tunnetuin syy oli perunarutto, joka tuhosi Irlannin perunasadot melkein kokonaan usean vuoden
ajan peräkkäin. Tämän asian vaikutus oli suuri, koska Irlantilaiset söivät tuolloin hyvin yksipuolisesti melkein vain perunaa. Myös väestö kasvoi
räjähdysmäisesti. Tämä toi mukanaan liikaväestöä ja työttömyyttä. Maanomistusolot ja siihen liittyvä lainsäädäntö suosivat Englantilaisia. Näin
irlantilaiset köyhtyivät vähitellen menettäen tilansa ja maapalstansa. Irlannissa oli myös vähäiset luonnonvarat, mikä nosti hintoja eikä
kannustanut teollisuuteen. Niinpä Irlanti oli teollisuudessa paljon jäljessä Englantia.
Irlanti nojautui nälkävuosien köyhäinhuollossa Englannin uudistettuun köyhäinhoitolakiin, joka tuli voimaan Irlannissa 1838. Tämä tarkoitti, että
köyhille sai antaa apua vain sisällä köyhäintalossa. Kaikenlainen apu sen ulkopuolella oli kiellettyä. Rahat työtalojen ylläpitoon kerättiin veroina.
Ongelmaksi muodostui uudessa köyhäinhoitolaissa se, etteivät ongelmat olleet samanlaisia Englannissa ja Irlannissa vaikka lainsäädäntö oli.
Nälänhädän pahetessa tuli uusia liennytyskeinoja. Nyt apua sai antaa myös työtalojen ulkopuolella, sillä työtalot olivat täynnä vaikka lisätilaa
rakennettiin koko ajan. Aputyöt työllistivät satoja tuhansia ihmisiä kesällä 1847 ja soppakeittiöt tulivat kyliin jakaen ruoka-annoksia ihmisille,
jotka olivat siihen tiettyjen kriteerien mukaan oikeutettuja. Ihmisten fyysinen kunto oli kuitenkin huonontunut koko ajan ja taudit levisivät
köyhien keskuudessa. Kuolleisuus kasvoi rajua vauhtia. Irlannissa kuoli nälkävuosien aikana noin miljoonaa ihmistä, mikä on kaksinkertainen
määrä normaaliin verrattuna.
Siirtolaisuus oli suurta nälkävuosien aikana. Ihmisiä lähti paremman tulevaisuuden toivossa pääasiassa Pohjois-Amerikkaan. Myös hallitus avusti
siirtolaisia siirtomaihinsa, mutta luvut olivat hyvin pieniä verrattuna lähtijöiden kokonaismäärään. suurin osa lähtijöistä maksoi matkansa itse.
Ei voi välttyä vaikutelmalta, että brittihallitus ei keskittynyt Irlannin nälänhädän auttamiseen. Työtalojen täyttyessä täytyi luopua pitkäjänteisestä
avusta ja siirtyä luhytjänteisiin apukeinoihin. Aputyöt ja ruoka-apu auttoivat akuuttiin hätään, mutta eivät korjanneet ongelmaa pitkällä
aikavälillä.
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