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BOCHUMISTA HELSINKIIN, 
TAMPEREELTA LINZIIN

Työväentutkimuksen tämä numero on sangen kansainvä
linen. Sisällön antaa Linzin kokouksen - kansainvä
linen työväenliikkeen historioitsijoiden kongressi
13.-17.9.1988 - suomalaisalustus ja Bochumin
yliopiston työväenliikkeen historian professorin 
Helga Grebingin haastattelu ja hänen käsityksensä 
työväenliikkeen historiasta.

Saksan Liittotasavallan ensimmäinen työväenliikkeen 
historian professuuri perustettiin viime vuonna 
Bochumiin. Virkaan valittiin Helga Grebing. Mar
jaliisa ja Seppo Hentilä ovat haastatelleet häntä 
ja tuosta haastattelusta käy selvästi ilmi, että 
historiatieto tähtää ihmisten vuorovaikutuksen ja 
ymmärtämisen edistämiseen. Seppo Hentilä tarkas
telee artikkelissaan: onko työväenliikkeen historia 
"itsenäinen tieteenala"? Helga Grebingin tutkija- 
profiilia. Helga Grebingille työväenhistoria itse
näisenä tieteenalana on nimenomaan työväenliikkeen 
historiaa. Työväenhistorian tutkimustraditio poh
jautuu Grebingin mukaan työväenliikkeen omaan 
historiankirjoitukseen, jonka aloittivat jo
marxismin klassikot. Näinä klassikoina Grebing 
mainitsee Engelsin, Bernsteinin ja Mehringin.

Tampere 1 a i s tohtori t Pertti Haapala ja Markku 
Hyrkkänen käsittelevät Suomen työväenluokan ja 
— liikkeen syntyä suomalaisessa yhteiskunnassa 1850— 
1918. Haapalaa ja Hyrkkästä jo Linzin kokouksessa 
kommentoinut tutkija Siino Laaksovirta jatkaa 
välittömästi keskustelua kommenttipuheenvuorollaan: 
Suomalaisen työväenliikkeen nousun edellytyksistä. 
Suomen työväenluokan ja -liikkeen synnystä Työväen
tutkimus toivoo keskustelun jatkuvan lukijoiden 
myötävaikutuksella - tämän lehden palstoilla!

30.11.1988 
Leena Saarinen
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Pertti Haapala & Markku Hyrkkänen

SUOMEN YHTEISKUNTA, TYÖVÄENLUOKKA JA -LIIKE 1850-1918

Suomen työväenluokan ja — liikkeen historia on 'nor
maali’ osa yleistä kapitalistisen teollistumisen his
toriaa mutta samalla - ja merkittävällä tavalla - oma
laatuista, osana suomalaisen yhteiskunnan omalaatuista 
historiaa. Suomen työväenpuolue nousi suhteellisen
lyhyessä ajassa Suomen suurimmaksi puolueeksi ja 
suhteellisesti maailman vahvimmaksi työväenpuolueeksi. 
Tämä ei olisi ollut mahdollista, jos puolue olisi 
edustanut vain palkkatyöläisten intressejä. Työväen
liikkeen kannattajien enemmistönä oli maaseudun 
köyhälistö. Työväenliike oli korostuneesti poliittinen 
liike, suomalaisen rahvaan tasa-arvo1iike.

Suomalaisen työväenluokan ja — liikkeen 'erityispiir
teiden , poliittisuuden ja agraarisuuden, tutkiminen 
johtaa väkisin koettelemaan myös luokan käsitteen 
hedelmällisyyttä tutkimusta ohjaavana periaatteena. 
Suomen 'tapauksen' perusteella on jopa mahdollista 
päätyä käsitykseen, jota voidaan soveltaa muidenkin
maiden tapauksiin’: perustavaksi asioiden käsittämistä
helpottavaksi käsitteeksi on omaksuttava luokan tai 
kapitalismin käsitteen sijasta yhteiskunnan käsite.

Lyhennelmä paperista "An Approach to the Formation 
of the Finnish Working-C1ass, 1850-1920", joka esitet
tiin kansainvälisessä työväenliikkeen historioitsijoiden 
kongressissa Linzissä 13.-17.9.88.
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Suomen teollisuus syntyi suhteellisen myöhään mutta 
suhteellisen ripeässä tahdissa keskelle agraarista 
yhteiskuntaa. Vielä vuonna 1910 vain kymmenesosa suo
malaisista (teol1isuustyöväestö perheineen) sai toimeen
tulonsa välittömästi teollisuudesta. Maan agraarisuutta 
nopean teollistumisen kaudella kuvaa, että vuonna 1870 
teollisuustyöntekijöiden määrä oli vain 5% maatyöväen 
määrästä ja vielä vuonna 1910 vain 19%. Toisaalta teol
listumisen kiihkeydestä agraarisessa Suomessa kertoo se, 
että teollisuustyöntekijöiden osuus maatalouden ulkopuo
lisesta työvoimasta oli jo 1900-luvun alussa verrattain 
korkea, kolmasosa.

Teo11isuustyöväestö rekrytoitui pääasiassa maaseudun 
tilattomasta väestöstä. Vuosina 1850-1920 kolme nel
jäsosaa kaupunkien väkiluvun kasvusta oli tulosta muut
tovoitosta. Näin ollen Suomen teollistumiseen ei liit
tynyt mainittavaa itsenäisen väestön proletarisoitumis- 
ta. Pro 1etarisoituminen tapahtui maaseudulla ennen var
sinaisen teollistumisen alkua. Köyhän maaseudun perspek
tiivistä palkkatyö kaupungissa tarjosi mahdollisuuden 
kohentaa toimeentuloa ja sosiaalista asemaa. Siksi teol
listumiseen asennoiduttiin myönteisesti. 'Kapitalisti
set’ kaupungit tarjosivat vaurautta, edistystä ja 
vapautta; kaupungeista tuli maaseutuproletariaatin 

’Amerikka’.

Viime vuosisadalla työväenluokalla tarkoitettiin 'työn 
säätyä’, ruumiillista työtä tekevää väestönosaa, sanalla
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sanoen rahvasta. 'Työn säädyllä’ oli oma sääty-yhteis
kunnan ideologian ja lakien säätämä oma tehtävänsä yh
teiskunnassa. Tästä rahvas oli myös itse tietoinen; se 
oli tässä mielessä ’luokkatietoinen1.

Laillisen suojelun järjestelmä irtolaisasetuksineen ja 
muuttorajoituksineen purettiin 1879-80 taloudellisen 
kehityksen nimissä. Vaikka palkkatyöväen synty taloudel
lisessa ja oikeudellisessa mielessä voidaan ajoittaa 
näin, oli sosiaalisten suhteiden muutos hitaampaa. Vielä 
pitkään 1900-luvun puolelle asti työsuhteissa säilyi 
patriarkaalinen ajattelutapa. Sääty-yhteiskunnan alamai- 
suusajattelusta luopuminen ei ollut vapaan kilpailun 
luomien työmarkkinoiden automaattinen seuraus vaan pi
kemminkin tulos poliittisen järjestelmän muutoksesta.

Työväenluokan poliittinen identitetti oli demokra
tisoitumisprosessin ja kansallisvaltion synnyn yh- 
teenkietoutumisen tulos. Tämän prosessin yhteydessä 
työväenliikkeen tavoitteeksi tuli rahvaan täysival
tainen Suomen kansalaisuus. AIamaisuusajattelusta 
luopumista, poliittista radikalisoitumista, ei siis 
aiheuttanut palkkatyö, riisto, kurjistuminen eikä edes 
näiden kokemusten kollektiivinen artikulointi sel
laisenaan. Radikalisoituminen oli suomalaisen tai 
asiallisemmin, koko Venäjän keisarikunnan, poliittisten 
kriisien tulos. Suomessa sattui käymään niin, että 
Suomen työväestö etsi sosiaalista ja poliittista
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identiteettiään samaan aikaan kuin Venäjän valtakunta 
ajautui poliittiseen kriisiin.

Suomen työväenluokka ja -liike syntyi samaan aikaan 
kuin suomalainen porvarillinen yhteiskunta. Suomalai
sella työväenliikkeellä ei aluksi ollut vastassaan, 
toisin kuin Länsi-Euroopassa vastaavassa vaiheessa, 
vahvaa porvarillista valtiokoneistoa. Lisäksi Suomessa 
kansalliset intressit sattuivat olemaan yhteisiä 
intressejä. Laajalti oltiin myös yhtä mieltä siitä, että 
kansallisten intressien vaaliminen edellytti poliittista 
tasa-arvoa, josta taas tuli työväenliikkeen keskeinen 
tavoite. Toisin kuin esimerkiksi Saksassa, Suomessa 
työväenliike tunnustettiin legitiimiksi poliittiseksi 
voimaksi jo liikkeen syntyvaiheessa. Tästä paljolti 
selittyy sen nousun suhteellinen vaivattomuus ja ripeys.

Fennomaanien yhteiskuntaihanteena oli suomalainen 
yhteiskunta, joka yhdistäisi suomalaisen rahvaan ja 
fennomaanit ruotsalaista yläluokkaa ja venäläistä 
kulttuuria vastaan. Oppi tasa-arvosta ja oikeuden
mukaisuudesta menikin perille; se kiteytyi lopulta 
työväenliikkeen vaatimukseksi yleisestä ja yhtäläisestä 
äänioikeudesta. Ensimmäinen sortokausi herätti myös 
kansan syvät rivit valtiolliseen politiikkaan. Suomalai
nen eliitti pystyi organisoimaan työväen mukaan 'yh
teiseen’ taisteluun, jonka huipentumaksi tuli vuoden 
1905 yleislakko.
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Työväestön osallistuminen joukkomielenosoituksiin ja sen 
ratkaiseva osuus niissä romahdutti sääty-yhteiskunnasta 
perityn alamaisuusmentaliteetin ja teki työväenliik
keestä uskottavan tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden 
puolustajan. Suhde Venäjään synnytti työväestön piirissä 
ajattelutavan, jossa sortaja nähtiin enemmän virkaval - 
lassa ja myötäjuoksijoissa kuin työnantajissa. Kansal
lisen kysymyksen ja demokratiakysymyksen yhteenkietoutu- 
raisen seurauksena tasa-arvo, sosialismi ja suomalaisuus 
tavoitteina olivat ihmisten mielissä lähes synonyymeja. 
Näin ne olivat koko rahvasta koskettavia ja kokoavia 
tavoitteita. Siksi Vuoden 1907 vaaleissa sosialide
mokraattinen puolue sai 40% äänistä, vaikka varsinaisen 
palkkatyöväen osuus äänestäjistä oli vain n. 15%. Puo
lueen kannatus oli suurempi maaseudulla kuin kaupungeis
sa.

Tavoite tasa-arvoisten kansalaisten yhteisöstä, suoma
laisesta kansallisvaltiosta juurtui työväenliikkeen ja 
sen kannattajien mieliin. Äänioikeuden toteuduttua 
eduskuntatyöllä kuviteltiin voitavan toteuttaa se, mitä 
fennomania oli luvannut aikaisemmin: vauraus, vapaus ja
tasa—arvo. Vuosina 1907—17 työväenpuolueesta tuli 
uskottava kaupunki- ja maata1ousköyhä1istön poliittinen 
edustaja, todellinen 'proletariaatin etujoukko’. Suomen 
sosialidemokraattisesta puolueesta tuli Saksan puoluet
takin korostuneemmin "vallankumouksellinen, mutta ei 
vallankumouksia tekevä puolue" (Karl Kautsky); puolue, 
jonka olemassaolo ja toiminta perustui vakaumukseen
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sosialismin eli tasa-arvon eli demokratian luonnon
voimaisesta voitosta. Luokkataistelu ymmärrettiin 
poliittiseksi taisteluksi eduskunnassa ja eduskunnan 
avulla, taisteluksi, jonka välineeksi ammattiyhdis
tysliike oli alistettu ja taisteluksi, jonka tavoitteena 
oli demokraattinen valtio.

Vuoteen 1917 mennessä sosialidemokraattinen puolue 
instituutiona oli saavuttanut yhteiskunnassa niin 
vankan aseman, että se kykeni muodostamaan maan etelä
osaan oman valtakeskuksen. Venäjän vallankumousten
luoma valtatyhjiö täyttyi sosialidemokraattisen puolueen 
ja porvarillisten puolueiden valtataistelulla. Kan
salaissotaa ei voida selittää työn ja pääoman ris
tiriidan kärjistymisellä. Tärkeintä on muistaa, että 
Venäjällä kumottu valta kumoutui myös Suomessa.

Suomen työväenluokan synty näyttää ensinäkemältä noudat
tavan klassista kaavaa ja perinteisen luokkateoriän 
odotuksia: kapitalistinen teollistuminen synnyttää
palkkatyöväen, joka alistetun asemansa takia ryhtyy 
vastarintaan vallanpitäjiä vastaan ja muodostaa
sosialistisesta päämäärästä tietoisen yhteiskuntaluokan. 
'Suomen tapaus’ poikkeaa kuitenkin tästä kaavasta 
ärsyttävällä tavalla. Teol1isuuskapitalismi synnytti
varsin rajallisen palkkatyöväen. Tämä työväki ei 
järjestäytynyt olojensa kurjuuden vuoksi vaan poliit
tisen tasa-arvon puolesta. Tähän ja sittemmin työväen
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liikkeen vahvuudelle tarjosi pohjan teollisen val
lankumouksen ajallinen yhteenosuminen porvarillisen 
vallankumouksen ja kansallisvaltion synnyn kanssa, jolle 
puolestaan valtiosuhde Venäjään loi merkitykselliset 
puitteet. Nämä olosuhteet ja niiden kokeminen selittävät 
työväestön voimakkaan poliittisen luokkaidentiteetin 
syntymisen, jota taloudellinen luokkamuodostus ei 
sellaisenaan aiheuttanut. Suomen työväenliike oli "19. 
vuosisadan taloudellisen edistyksen, kansansivistyksen 
ja valtiollisen kansanvallan hedelmä" (Väinö Voionmaa).

On houkuttelevaa tarkastella 'Suomen tapausta’ klassisen 
kaavan ja perinteisen luokkateorian näkökulmasta. Näin 
'Suomen tapaus’ voidaan nähdä poikkeuksena, jota 
edelleen voitaisiin yrittää käsittää perinteisen luok
kateorian käsitteistöllä. Tutkimuksen kannalta hedelmäl
lisempää olisi luopua klassisesta näkökulmasta eli 
hyväksyä 'Suomen tapaus’ sellaisenaan. 'Suomen tapauk
sen' omituiset piirteet voitaisiin ymmärtää suomalaisen 
yhteiskunnan historian ominaisina piirteinä. Samalla 
tavoin voitaisiin asennoitua myös muiden maiden 'tapauk
siin', siis lakata puhumasta 'tapauksista' siinä mie
lessä, että kyse olisi yleisistä laeista enemmän tai 
vähemmän poikkeavista ilmentymistä.

Näkökulman vaihtaminen merkitsee tosin luokka-analyysin 
kääntämistä ylösalaisin: yhteiskunta ei ole luokkien
tuote vaan luokat yhteiskunnan tuotteita. Kyse ei silti 
ole luokkien karkoittamisesta historiasta vaan niiden
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historiallisesta selittämisestä. Suomen työväenluokan ja 
-liikkeen tulkinta osana suomalaisen yhteiskunnan his
toriaa eikä osana teollistumisen yleistä historiaa ei 
tee yleistyksiä eikä vertailuja tarpeettomiksi vaan 
vaikeammiksi mutta samalla mielenkiintoisemmiksi ja 
hedelmäl1isemmiksi - myös oman aikamme kannalta.

SUOMALAISEN TYÖVÄENLIIKKEEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ 
Kommentti edelliseen
Kapitalismi
Suomen 1800-luvun puolivälin jälkeinen elinkeinollinen 
kehitys ei ollut samanlainen kaikissa osissa maata eikä 
kaikilla elinkeinoalueilla. Suomi ei kapitalisoitunut 
diffuusiomenetelmällä eikä puhtaan orgaanisesti vaan 
kehityksessä oli rajumpia pohjavirtoja ja kehityskulkuja 
kansainvälisiin syihin pohjaavine suhdannevaihteluineen, 
joiden piiriin jouduttiin viimeistään 1860-luvulla. 
Tampere alunpitäen erityiskauppa-alueena suurine nais- 
ja lapsityövoimaa käyttävine tuotantolaitoksineen oli 
hyvin erilainen kuin esim. Kotka niin suhdanteiden kuin 
työvoiman rekrytoinnin osalta. Tuotantokehitys aiheutti 
käsityötä tekevien kohdalla laskevan säätykierron ja 
suhteellisen proletarisoitumisen. Samanaikaisesti pääsy 
kaupunkien suuriin tehtaisiin saattoi antaa kokonaan 
uusia näköaloja maattomalle "liikaväestölle", joka oli 
omistanut ehkä vain päällä olevat vaatteensa.
Suomen kapitalistinen "irtaantuminen" merkanti1istis- 
feodaalisesta tuotanto- ja yhteiskuntasääntelystä alkoi 
1850-60-luvui1 la. Vuoden 1879 elinkeinolain (ja jo sitä 
edeltäneen v:n 1868 elinkeinolain) myötä toteutettiin 
elinkeinovapaus, jolla elinkeinonharjoittamisen
lupamenettelystä siirryttiin käytännössä puhtaaseen 
rekisteröityrnismenettelyyn. Suomalainen valtio menetti 
näin mahdollisuuden elinkeinojen työväensuojelulliseen 
kontrolliin. 1880-luvulla suomalaisessa tuotannossa 
vallitsi laissez faire -tilanne, joka oli osaltaan 
pontimena synnyttämässä suojelutoimenpiteitä ylhäältä 
käsin ja osaltaan loi potentiaalia työväenliikkeen 
synnylle, aluksi WrightiIäisessä muodossaan. Työvoiman 
avoin osto- ja myyntitilanne voimakkaan väestönkasvun 
olosuhteissa puolestaan loi mahdollisuuden pääoman 
alkuperäiselle akkumulaatiolle.
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Luokka
Suomen teollisuus syntyi ripeästi suhteellisen myöhään 
keskelle agraarista yhteiskuntaa. Samalla tavalla kävi 
esim. Japanissa samoihin aikoihin. Tietysti Japanin 
elinkeinorakenne ennen valtiollisin toimenpitein 
toteutettua teollistumista oli tyystin toisenlainen kuin 
Suomessa. Vuosisadan vaihteen tienoilla näkökulmasta 
riippuen vain tai jo 1/10 Suomen väestöstä sai toimeen
tulonsa teollisuudesta. Tuo kymmenesosa oli jakaantunut 
niin kaupunki- kuin maalaiskuntiin, uusille teol
lisuuspaikkakunnille. Erityisesti metsäteollisuus
saattoi sijoittua omista tarpeistaan johtuen vanhojen 
rintamaiden ulkopuolelle, missä sen elinkeinollinen 
vaikutus paikallisina keskuksina kauaskin ulottuvine 
puunhankinta-alueineen oli ratkaiseva.
Metsäteollisuus itsessään toi rahatalouden Suomen 
syrjäis impiinkin kolkkiin ollen samalla syy metsämaan 
arvonnousulle, mikä puolestaan loi uudet tiukemmat
puitteet torpparikontrahdei11 e . Metsämaan arvonnousu 
yhdistettynä parantuneen terveydenhoidon vähentämään 
lapsikuolleisuuteen loi puolestaan puitteet yhtä aikaa 
lisääntyvälle väestönkasvulle ja maannälälle. Tämä 
puolestaan toimi suomalaisen teollisuuden rekrytoin- 
tipohjana. Tällöin kokonaisongelman ratkaisua ei voitu 
etsiä vain yhdeltä suunnalta, teollisuudesta tai 
maataloudesta. Vaikka toisen tilanne saattoi helpottaa 
painetta toisen kohdalla, ei se kuitenkaan väestönkasvun 
olosuhteissa ollut ratkaisu. Maakysymys oli vuosisadan 
vaihteen Suomen keskeisin yhteiskuntakysymys aina 
Kansalaissotaan ja sitä seuranneeseen torpparivapautuk- 
seen saakka.
1900-luvun alussa maatalouden ulkopuolisesta väestöstä 
teollisuustyöntekijöiden osuus kohosi yhteen kol
masosaan. Kun lasketaan tähän mukaan elinkeino-olosuh
teisiinsa tyytymätön maaseutuväestö, havaitaan että 
työväenliikkeen tavoitteenasetteluille mahdollisesti 
myötämielisesti suhtautuvat väestökerrokset edustivat 
hyvin huomattavaa osaa väestöstä. Näissä oloissa 
poliittisesti oleellista oli se, kenen lippujen alle 
nämä vuosisadan vaihteessa vielä äänioikeudettomat 
massat tulevat siirtymään.
Voidaan perustellusti väittää, että ns. luokkaiden- 
titeetti ei syntynyt puhtaasti taloudellisen luokan- 
muodostuksen kautta. Mutta kuinka poliittisesti 
ohjautunut, ja erityisesti mistä tekijöistä käsin, 
identifioituminen työväenliikkeeseen sitten oli? Työ
voiman myynti/ostosuhteen rinnalla oli muita alistussuh
teita, joita yhteiskunnassa oli ollut jo pitkään ja 
jotka rahatalouteen siirtymisen myötä maaseudulla 
tulivat näkyvämmiksi. Tässä merkityksessä yleinen tasa- 
arvoisen kohtelun vaatimus oli tärkeä. Poliittisen tasa- 
arvon ohella työväenliike tarjosi myös yhteiskunnalista, 
ihmisten keskistä tasa-arvoa, joka monelle itsensä 
alistetuksi kokeneelle, palvelijalle yms. oli äänioi
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keutta konkreettisempi ja jokapäiväisempi, todella 
tavoittelemisen arvoinen asia. Vielä enemmän kuin 
poliittiseksi välineeksi äänioikeus yksilötasolla 
koettiin ihmisten välisen tasa-arvon manifestaatioksi, 
ihmisarvon mitaksi. Kuluva vuosisata on myöhemmin hyvin 
osoittanut, että poliittinen tasa-arvo on vähäisessä 
määrässä tae yhteiskunnallisesta, rodullisesta tms. 
tasa-arvosta. Edellytyksenä sitä kuitenkin voidaan 
pitää.
Valtio
Työväenliikkeen tavoittenasettelujen toteuttamisen 
kannalta valtio oli tietysti ratkaisevassa asemassa. 
Työväenliikkeen suhde valtioon saattoi olla monista 
muista eurooppalaisista maista poikkeava sikäli, että 
valtion todellinen vallanpitäjä viime kädessä ei ollut 
kotimainen porvaristo. Suomalaisella työväenliikkeellä 
ei ollut vastassaan yksinomaan vahva kotimainen 
porvaristo vaan sen rinnalla suomalaisesta näkökulmasta 
vahva keisarillinen byrokratiaimperiumi miljoona-
armeijoineen, jonka päämiehelle suomalaisen lainsäädän
nön hyväksyminen oli alistettu. Vaikka Pietarin valta 
imperiumin sisäisesti oli natiseva, oli se suhteessa 
läntiseen Suomen Suuriruhtinaskuntaan ylivertainen. 
Suomalaiset ja myös suomalainen työväenliike saattoivat 
kyseenalaistaa Pietarin vallan vain Pietarista käsin. 
Tässä suhteessa edistys idässä oli suomalaisen edis
tyksen ehto. Tilanne loi suomalaiselle työväenliik
keelle joissakin kysymyksissä pelivaraa mutta pakotti 
samalla varovaisuuteen valtiollisessa tavoitteenaset
telussa. Ennen vuotta 1917 joka tapauksessa suomalaisel
la työväenliikkeellä oli kaksi vastustajaa: kotimainen 
porvaristo ja Pietarin keskushallinto, joiden edut 
joissakin työväenliikkeen perustavoitteenasettelun 
piiriin kuuluvissa asioissa saattoivat olla hyvinkin
yhtenäi set.
Ideologia ja käytäntö
Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden vaatimus kuului
kansainvälisen työväenliikkeen vaatimuksiin. Sen 
suomalainen työväenliike viime kädessä kykeni saamaan 
tavoitteistoonsa ilman kotimaista fennomaanista
vaikutusta. Äänioikeusvaatimus oli kirjattuna työväen
puolueen vuosien 1899 ja 1903 ohjelmiin. Työväenliikkeen 
taistelu ennen suurlakkoa oli ennen muuta äänioikeus- 
liikettä pyrkimyksenä ne 1isäätyisen säätyvaltiopäivä- 
laitoksen lakkauttaminen. Työväenliikkeellä oli muita 
poliittisia ryhmiä selvempi yleisen ja yhtäläisen 
äänioikeuden tavoitteille rakentuva äänioikeuskanta. 
Tätä kantaa työväenliike erityisen voimakkaasti ajoi 
suurlakon yhteydessä.
Oleellista vuoden 1907 ensimmäisten eduskuntavaalien 80 
paikkaan yltävän tuloksen kannalta oli se, että työväen
liike oli onnistunut tavoitteenasetteluissaan suurlakon 
yhteydessä. Vaaleihin mennessä työväenliike kykeni myös
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vaaliohjelmassaan antamaan huomattavalle osalle kansaa
tavoiteltavan utopian. Työväenliike omassa tavoit
teenasettelussaan tavallisen vähäväkisen näkökulmasta 
lupasi eniten. Työväenliike esitti vaatimuksensa
yksinkertaisin, lukutaidottomankin ymmärtämin is
kulausein. Myös maakysymys oli kohtalaisen hyvin
puolueen toimesta kyetty ottamaan haltuun - mikä oli 
ehdoton edellytys vaalit ratkaisseelle maaseutukannatuk- 
selle!
Vaaleja edeltäneessä kilpajuoksussa maaseudun torp- 
pareiden ja tilattoman väestön sieluista sos.dem. liike 
veti pitemmän korren kuin vanhasuomalainen liike ja 
aloitteleva Maalaisliitto. Ensimmäinen valtakunnallinen 
sosialidemokraattien johtama torpparikokous pidettiin 
huhtikuussa 1906 Tampereella. Maalaisliitto perustettiin 
samana vuonna. Maaseutu-väestön rekrytoinnissa SDP teki 
selvän aatteellisen kompromissin sosialistisen suur- 
tilavaltäisen ideologian ja maaseudulla vallitsevan 
maannälän välillä. Kun ei voitu hyväksyä torppien suoraa 
siirtymistä yksityisomistukseen eikä ollut mahdollisuuk
sia viljelysmaan sosialisointiin suurtiloiksi, pyrittiin 
"lujaan käyttöoikeuteen", eli hyvin pitkiin kontrah- 
teihin. Tampereen kokous velvoitti torppareita ja muita 
maanvuokraajia yhtymään "sosialidemokraattisen puolueen 
kanssa valtiolliseen luokkataisteluun".
Poliittinen teko ja hegemonia
Parin v:n 1905 suurlakkoa edeltäneen vuoden aikana 
työväenliikkeen agitaatio- ja kenttätyön seurauksena 
alkoi muotoutua liitto kaupunkien ammattimies luokan ja 
maalaisköyhälistön välille. Tämä yhteenkuuluvuus 
manifestoitui suurlakon kansallisessa mielenosoituksessa 
kokoontumisena työväenliikkeen lippujen alle.
Suhtautuminen porvarillisella taholla työväenliikkeeseen 
ennen suurlakkoa oli sangen erilainen kuin lakon 
jälkeen. Suurlakon moottorina ja aktiivina aloitteen
tekijänä oli vielä ennen lakkoa järjestöl1isesti 
heiveröinen työväenliike, joka kuitenkin Mäkelinin 
punaisine julistuksineen osasi nousta kansallisen 
liikkeen aallonharjalle. Tätä kautta selittyy lakkoa 
seurannut ryntäys järjestöihin, mikä mm. pakotti SDP:n 
v:n 1906 Oulun puoluekokouksessa uudelleenorganisoitumi
seen .
Suomalainen työväenliike vuoden 1905 suurlakon myötä 
tunnustettiin maassa valtiollisella tasolla legitiimiksi 
poliittiseksi voimaksi, jolla oli eettisesti hyväksyt
täviä vaatimuksia. Vaatimusten sisällään pitämistä 
tavoitteista ja keinoistakin niiden saavuttamiseksi 
voitiinkin sitten olla jyrkästi eri mieltä. Suhtautumi
nen työväenliikkeeseen niin muiden poliittisten ryhmien 
kuin kansalaisten, potentiaalisten kannattajien 
keskuudessa muuttui voimakkaasti. Toinen samanlainen ja 
toiseen suuntaan tapahtunut murros muun väestön 
suhtautumisessa työväenliikkeeseen tapahtui vasta
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Kansalaissodan myötä.
V. 1905 tiettyihin väestökerroksiin saatua henkistä 
johtovaltaa työväenliike ei sitten menettänytkään ennen 
v:n 1918 katastrofia. Työväenliike tavoitteineen oli 
suuri kansallinen vaihtoehto. Vaikka työväenliikettä, 
sen johtoa ja jäseniä elähdytti kansallistunne siinä 
kuin porvari 11 isiäkin ryhmiä, saattoi itsenäisyyspyrki
myksen yhtenä keskeismotiivina olla yhteiskunnallinen 
tarve päästä selvittämään välejä oman porvariston kanssa 
ilman pietarilaista jarrua. Tässä uskottiin päästävän 
varsin pitkälle puhtaan parlamentaarisin keinoin, kunhan 
hallitsija ei ollut yhä uudelleen dementoimassa 
eduskunnassa hyväksyttyjä uudistuksia. Työväenliike 
poliittisena voimana hyväksyttiin v:n 1905 suurlakon 
jälkeen kun ei muutakaan voitu. Samalla työväenliikkeen 
saama poliittinen kannatus vaikutti porvarillisten po
liittisten ryhmien yhteiskunnallisten ohjelmien si
sältöön - ja päin vaston, erityisesti maakysymyksen 
kohdal1 a .
Kansalaissotaa edeltäneen kansallisen 1iittolaispoli— 
tiikan mahdollisuuksia tarkasteltaessa on valtiollisen 
tason ohella huomioitava myös paikallinen. Kun työväen
liike ei saanut 1910-luvun taitteessa eduskuntatietä 
viedyksi lävitse kunnallishallinnon demokratisoin- 
titavoitteitaan (hallitsijan lopulta 1914 jättäessä 
kunnallislait vahvistamatta), jättäytyi se vapaaeh
toisesti ja tietoisesti kuntatason vaikuttamisen 
ulkopuolelle. Näin suomalainen työväenliike pysyi "ei- 
legitiiminä" paikallisella tasolla. Tähän tuli muutos 
vasta Kansalaissodan myötä ja lopullisesti 1920-luvulla, 
jolloin "kunnal1issosialidemokratia" loi uutta poliit
tista kulttuuria ja käytäntöjä sos.dem. liikkeen 
sisälle.
Näkökulma valtaan
"Suomen tapauksen" suhde klassiseen luokkateoriaan on
ongelma, jolle mitä ilmeisimmin - hiukankin avarammin
tarkasteluna - löytyy runsaasti paralleeleja. Aivan 
välittömästi jos siirrytään Euroopan (tai vielä
suppeammin Keski- ja Länsi-Euroopan) ulkopuolelle. 
Kaikki "kansalliset tapaukset" ovat tietyssä mielessä 
enemmän tai vähemmän erikoistapauksia suhteessa 
teoriaan, niillä on historiallinen ainutkertainen
eksistenssinsä. Luokkia kuitenkin on voinut olla 
olemassa ilman luokkateoriaa, tänäkin päivänä! Tästä mm. 
johtuu että ns. luokkatietoisuus voi historiallisesti 
eri ympäristöissä saada hyvin erilaisia muotoja.
Teorian pakkopaitaa tärkeämpi on nähdäkseni luokka- 
näkökulma metodina, vallan rakenteita etsivinä "mar
xilaisina silmälaseina". Tällöin tarkastelulle helposti 
muodostuu poliittisen sisältö. Hankittu tieto, tutkimus
tulokset, ovat itsessään vallankäytön väline tutkijasta 
riippumatta. Tarkastelukulma sopii niin olemassaolevaan 
kapitalismiin kuin sosialismiinkin. Vallan rakenteet
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löytyvät niin ns. antagonistisista kuin ei-antagonis- 
tisista luokkaympäristöistä. Tällöin mennään luokkien 
keskisen tarkastelun ohella myös luokkien sisälle 
tarkastelemaan yhä tiiviimmin sitä mikä luokkiakin 
määrää: tuotantoa ja siinä vallitsevia tuotantosuhteita 
kokonaisvaltaisesti: ihmisten välisen vallan jakaantu
mista vertikaalisesti ja horisontaalisesti niin työyh
teisöissä kuin yhä enemmän myös niiden ulkopuolella. 
Vallan keppejä ja porkkanoita: valtion ja tuotannon
suhteita, kulttuuriin sisäänrakennettuja alistussuh
teita. Mm. Marjaliisa Hentilä on omissa, toistaiseksi 
julkaisemattomissa tutkimuksissaan ansiokkaasti pystynyt 
tarkastelemaan vuosisadan vaihteen kansainvälisen ja 
erityisesti saksalaisen työväenliikkeen suhdetta naisen 
asemaan, jossa ohjelmien sekä kirjoitusten sanoma ja 
käytännön teot saattoivat kulkea eri tahdissa. Suomeen 
ohjelmat välittyivät sellaisinaan.
Vuosisadan alun suomalaisen työväenliikkeen nousun 
tarkastelussa ei voida irrottaa poliittis—kulttuurisia 
tekijöitä taloudellisesta perustastaan. Suomalaiselle 
vuosisadan vaihteen maa- ja kaupunkityöläiselle 
politiikka oli sekä tasa-arvo- että leipäkysymys. Ja 
työväenliike laajoissa kansankerroksissa koettiin 
vapautusliikkeenä, jolla saattoi olla avaimet molempien 
kysymysten ratkaisuun!

Simo Laaksovirta

f* • Jö ~~ -P/S 6>
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HELGA GREBING: "TYÖVÄEN ARKISTOJEN, KIRJASTOJEN JA
TUTKIMUSLAITOSTEN KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ PARAN
NETTAVA"

Bochumiin, Ruhrin alueen sydämeen, on viime vuonna 
perustettu Saksan Liittotasavallan ensimmäinen työ
väenliikkeen historian professuuri. Virkaan valit
tiin HELGA GREBING, joka kuuluu Saksan Liittotasa
vallan historiantutkijoiden eturiviin. GREBING tun
netaan myös aktiiviseksi sosialidemokraatiksi ja 
hän on Saksan sosialidemokraattisen puolueen SPD:n 
historiallisen komission varapuheenjohtaja. Seuraa- 
vassa hän kertoo tiestään työväenliikkeen historian 
pariin ja pohtii tutkimusalansa ajankohtaista mer
kitystä. Haastattelijat Marjaliisa ja Seppo Hentilä 
olivat huhtikuusta 1987 elokuuhun 1988 tutkijoina 
GREBINGIN johtamassa työväenliikkeen historian tut
kimuslaitoksessa Bochumin yliopistossa.
-Miten kiinnostuksenne työväenliikkeen historiaan 
heräsi?
HG: Tieni työväenliikkeeseen oli oikeastaan itses
täänselvä, olenhan syntyisin (vuonna 1930) sosiali
demokraattisesta työläisperheestä. Päätökseni liit— • 
tyä Saksan sosialidemokraattisen puolueen SPD:n 
jäseneksi Berliinissä vuonna 1946 oli tavallaan
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reaktio Neuvostoliiton miehittämällä alueella 
perustettua Sosialistista yhtenäisyyspuoluetta
(SED) vastaan. Olen pitkän linjan akateeminen, 
sillä suoritin ylioppilastutkintoni iltaoppikoulus
sa. Opintojeni alussa tutkin konservatismia ja 
kansallissosialismia, mutta päädyin vähitellen 
työväenliikkeen historian alalle. Nimenomaan
katolinen työväenliike kiinnosti minua, koska asia 
oli minulle tuttu jo kotioloista. Tästä aiheesta 
laadin myös väitöskirjani (HELGA GREBING: Zentrum 
und Katholische Arbeiterschaft 1918-1933, Berlin 
1953).
-Miksi professuuri perustettiin nimenomaan Bochu- 
miin?
HG: Viran lahjoittajia ovat ammattiyhdistysliike ja 
eräät yksityiset säätiöt, mm. Volkswagen säätiö. 
Oppituolin perustaminen Bochumiin oli luonnollista, 
koska siellä oli olemassa valmis laitos. (TYÖVÄEN
TUTKIMUS- lehdessä on jo aiemmin tänä vuonna esitel
ty tätä Saksan työväenliikkeen historian ainoaa 
yliopistollista laitosta, ks.TYÖVÄENTUTKIMUS 1/1988 
s.23-25, Marjaliisa Hentilä, "Bochumin työväenliik
keen historian tutkimuslaitos"). Työväenliikkeen 
historialla ei sinänsä ollut mitään erityistä legi- 
timaatiotarvetta, sillä Saksan Liittotasavallassa 
sillä on tunnustettu asema myös akateemisen histo
riantutkimuksen piirissä. Tärkeää kuitenkin on, 
että professuuri saatiin nimenomaan Ruhrin alueel
le. Tämä Euroopan suurin teollisuuskeskittymä on 
taantumassa, sillä sen peruselinkeino, kaivostoi
minta on suuressa kriisissä. Mielestäni alueen 
asukkaita, joista monet elävät työttömyyden takia 
suuressa taloudellisessa ahdingossa, on mahdollista 
auttaa siten, että heille selvitetään menossa ole
van taloudellisen ja yhteiskunnallisen rakennemuu
toksen taustaa ja syitä. Tarkoituksenani onkin 
suuntautua toiminnassani voimakkaasti ulospäin, eli 
osaltani pyrkiä selvittämään sitä, miksi juuri 
tämän alueen ihmiset ovat joutuneet yhteiskunnal
lisen muutoksen uhreiksi. Työväenliikkeen historian 
opettaminen myös yliopiston muiden aineiden opis
kelijoille on mielestäni erittäin tärkeää, onhan 
Bochum tunnettu nimenomaan insinöörien opinahjona. 
Olen sitä mieltä, että nimenomaan heille, yhteis
kuntamme tuleville suunnittelijoille, on opetet
tava, että työllä on pitkät perinteet. Työn 
historian ohella aion panostaa laitoksen voimava
roja koko työväestön elämäntavan tutkimukseen, 
jossa keskeisenä metodina olisivat kansainväliset 
vertailut.
-Onko professuurin perustaminen merkki työväenliik
keen historian harrastuksen lisääntymisestä?
HG: Työväenliikkeen historiaa harrastettiin vasem
mistolaisen opiskelijaliikkeen piirissä 1970-luvun
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alussa huomattavasti enemmän kuin nykyään. Tuolloin 
radikaali ja antiautoritäärinen opiskelijaliike
etsi historiasta muutoksen malleja. Nykyinen epäpo
liittinen virtaus, opiskelijaliikkeen suurten ido
lien romahtaminen sekä reaalisosialismin vallitseva 
tila ja kehityssuunta eivät mielestäni innosta 
opiskelijoita paneutumaan työväenliikkeen his
toriaan. Toisin kuin usein väitetään, opiskelija
liike ei kuitenkaan ollut Saksan Liittotasavallassa 
työväenliikkeen tutkimuksen alkuunpanija, vaan 
tällä tutkimuksella oli perinteensä jo 1950-lu- 
vulla. Mielestäni nykyisen opiskelijapolven oh
jaaminen ja innostaminen työväenliikkeen historiaan 
on tärkeä tehtävä, johon aion suhtautua erityisen 
vakavasti. Työväenliikkeen historian vakiintumista 
kouluopetuksessa kuvaa esimerkiksi se, että 
laatimastani Saksan työväenliikkeen historian 
yleisesityksestä on otettu jo lähes parikymmentä 
yli sadan tuhannen kappaleen painosta (Helga 
Grebing, Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 
Munchen, 1. painos 1967).
-Mikä on työväenliikkeen historian suhde ns. arjen 
historiaan tai muihin "alhaalta" nouseviin his
toria 1 iikkeisi in?
HG: Mielestäni arjen historia ei ole mikään uusi
suuntaus historiatieteessä, vaan se on ollut alusta 
pitäen osa työväenliikkeen historiankirjoitusta. 
Itse asiassa työväenliikkeen historialla on tällä 
alalla varsin pitkät perinteet. Voimme löytää jo 
esimerkiksi vuosisadan vaihteesta työväenliikettä 
käsitteleviä teoksia, joissa aivan säännönmukaises
ti esiintyy kuvauksia työläisten oloista ja 
arkipäivästä. Mutta tietenkään työväenliikkeen 
historia ei aina ole kansan suureen enemmistöön 
lukeutuvan työläisen historiaa. Työläisistähän vain 
pieni osa oli järjestäytyneitä. Tämä nykytutkimuk
sessa tehty ero työväenliikkeen historian ja 
työväen historian välillä on uutta työväenliikkeen 
historiankirjoituksessa. Vaikka tavallisen,
järjestäytymättömän työläisen historiaa koros
tetaan, ei mielestäni ole syytä mennä päätä pahkaa 
yksinomaan ns. arjen historian alalle. Esimerkiksi 
täällä Saksassa tutkimus on sortunut osittain 
pelkkään mikrohistorismiin, jolla ei ole mitään 
yhteyttä yleiseen problematiikkaan. Mutta tätä 
suuntausta ei pidä myöskään aliarvioida. Sillä on 
ollut tietty pedagoginen vaikutuksensa saksalaiseen 
historiankirjoitukseen. Arkihistoria ja muutkin 
ihmisen jokapäiväistä kokemusta painottavat 
historian suuntaukset ovat vilkastuttaneet useiden 
kotiseutuyhdistyksien ja työväenliikkeenkin paikal
listen yhdistysten elämää, ns. vaihtoehtoliikkeistä 
tietysti puhumattakaan. Voin SPD:n historiallisen 
komission varapuheenjohtajan ominaisuudessa todeta, 
että koskaan aiemmin ei kentältä ole tullut yhtä 
paljon puolueen paikalliseen historiaan tai



19
pelkästään ohjelmakysymyksiin liittyviä aloitteita 
kuin viime vuosina. Uusi historialiike on vaikut
tanut erittäin paljon tähän järjestöelämän uuteen 
nousuun. Puolueen historiallinen komissio tukee 
tätä paikallista toimintaa järjestämällä vuosittain 
harrastajille historian päiviä. Myös opaskirjoja on 
laadittu yhdistysten historiikkien kirjoittamisen 
apuvälineiksi. Erityisesti Saksassa historiasta 
keskustellaan paljon. Siitä ovat kiinnostuneita 
kaikki, niin vaihtoehtoliikkeet kuin järjestäyty
mättömät kansalaisetkin. Vanhoissa kansallisval
tioissa, Englannissa ja Ranskassa kansalaiset ovat 
varmoja menneisyydestään; heillä ei ole samanlaista 
tarvetta identiteetin etsimiseen historiasta kuin 
saksalaisilla. Saksassa historian suosio johtuu 
siitä, että synkän ja rasitteita täynnä olevan 
menneisyyden takia niin työväenliike, naisliike 
kuin muutkin ryhmät etsivät historian avulla uusia 
näköaloja tulevaisuudelle. Historiaan vetoaminenhan 
on ollut iät ja ajat nimenomaan porvariston keino 
vahvistaa yhteiskunnallista asemaansa ja valtaansa.

-Mikä on suhtautumisenne naishistoriaan?
HG: Pidän merkittävänä sitä, että nimenomaan nainen 
valittiin työväenliikkeen historian ensimmäiseksi 
professoriksi. Työväenliikehän on ohjelmassaan 
alusta pitäen ajanut myös naisen emansipaatiota. 
Vuosisadan vaihteessa vaikuttaneilla naisilla kuten 
Rosa Luxemburgilla tai Clara Zetkinillä oli suuri 
merkitys työväenliikkeessä. Vaikka vain muutama 
nainen toimi julkisuudessa, mielestäni työläis
naisilla ja työläisäidei1lä oli huomattavaa sosi
aalista valtaa työläisperheissä ja -yhteisöissä. 
Tämän alueen tutkiminen on lähes laiminlyöty. 
Ihailen suuresti työväenliikkeessä mukana olleita 
naisia, mm. Rosa Luxemburgia, josta olen pitänyt 
sekä Göttingenissä että Bochumissa seminaareja.
-Voidaanko olettaa, että Saksasta löytyisi vielä 
uusia, työväenliikkeen vanhempaa historiaa 
valaisevia arkistolähteitä?
HG: Tähän on valitettavasti vastattava kielteises
ti. Saksan työväenliikkeen alkuperäistä aineistoa 
kohtasi 1933 kansallissosialistien noustua valtaan 
ja lopulta toisen maailmansodan aikana täydellinen 
tuho. Siksi olisi ensiarvoisen tärkeää, että selvi
tetään se, mitä saksalaista aineistoa on ulkomail
la, esimerkiksi Suomen Työväen Arkistossa. Kirjeet, 
painotuotteet ja muut alkuperäiskirjoitukset voisi
vat varmasti antaa uutta informaatiota Saksan työ
väenliikkeen historian tutkijoille.
Professori Helga Grebingin haastattelu 1.6.1988 
Bochumissa
Marjaliisa Hentilä Seppo Hentilä



Seppo Hentilä

Onko työväenliikkeen historia "itsenäinen tieteenala"? 
Helga Grebingin tutkijaprofii1 in tarkastelua

Saksan Liittotasavallassa uudet tutkimussuuntaukset, 
työväenluokan ja työväenkulttuurin historia sekä työväen 
historia ns. arjen historian (AIltagsgeschichte) merki
tyksessä ovat saaneet vahvan jalansijan. Perinteinen 
työväenliikkeen historia on joutunut Länsi-Saksassa 
puolustuskannalle, mutta silti sen asemat ovat yhä
vahvat. Ehdottaessaan työväenhistorialle muutama vuosi 
sitten itsenäisen tieteenalan asemaa Helga Grebing
tarkoitti nimenomaan työväenliikkeen historiaa. Hänen 
mukaansa työväenhistorian tutkimustraditio pohjautuu 
nimenomaan työväenliikkeen omaan historiankirjoitukseen, 
jonka aloittivat jo marxismin klassikot.

Grebing mainitsee erityisesti Friedrich Engelsin vuonna 
1845 ilmestyneen teoksen Die Lage der arbeitenden Klasse 
in England1. Hän siteeraa lisäksi erästä Engelsin
kirjettä vuodelta 1890, jossa tämä kuvasi historian
tehtäväksi (esihistoriallisen, esitieteellisen - S.H. 
huom.) "typeryyden vähittäistä voittamista sekä
taistelua uutta, mutta vähintään yhtä mieletöntä

2typeryyttä vastaan" .

Revisionismin perustajan Eduard Bernsteinin kirjoi
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tukset Englannin porvarillisesta vallankumouksesta, 
kolmiosainen Berliinin työväenliikkeen historia sekä

t qSaksan räätälien ammatillisen järjestäytymisen historia 
edustavat Grebingille työväenliikkeen oman historiankir
joituksen parhainta perintöä. Saksan työväenliikkeen 
vasemmistoon lukeutuneen Franz Mehringin työt, erityi
sesti hänen kaksiosainen Saksan sosialidemokratian 
historiansa^ ovat Grebingin mukaan puolestaan muistutus 
siitä, että "sitoutuminen on historioitsijalle, ja 
erityisesti työväenliikkeen historioitsijalle, aivan 
välttämätöntä, sillä tämän sitoutumisen vilpitön tunnus
taminen tarjoaa ainoan mahdollisuuden edes suhteellisen

Kobjektiivisuuden saavuttamiseen" .

Tämän sitoutumisen ("Engagement") Grebing haluaa kuiten
kin jyrkästi erottaa avoimesta puolueellisuudesta 
("Partei1ichkeit"), joka - kuten tunnettua - on DDR:n 
marxilais-leniniIäisen historiankirjoituksen ylin oh
jenuora^. Länsi-Saksan marxilaisia tutkijoita, jotka 
ovat syyttäneet sosialidemokraattista historiankir
joitusta puolueellisuudesta ("Hausgeschichtschreibung") 
Grebing varoittaa sortumasta DDR:n apureiksi; jos istuu 
itse lasitalossa, ei pidä ruveta heittelemään muita 
kivillä7 . ,

Työväenhistorian tutkimukseen ei Saksassa ennen vuotta 
1933 ehtinyt muodostua akateemista traditiota. Sitäkin 
arvokkaampia olivat, kuten edellä on jo todettu, työ
väenliikkeen oman historiankirjoituksen perinteet, kun
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Länsi-Saksalle ryhdyttiin vuoden 1945 jälkeen raken
tamaan antifasistista, demokraattista tulevaisuutta. 
1950-luvulla muodostuneen työväenliikkeen historian 
ensimmäisen akateemisen tutkijapolven merkittävimpiä 
uranuurtajia olivat Grebingin mukaan Gerhard A. Ritter 
ja Erich Matthias. He käsittelivät 1950-luvun alussa 
valmistuneissa väitöskirjoissaan työväenliikkeen ja 
kansakunnan suhdetta, Ritter keisarikunnan aikana ja 
Matthias SPD:n maanpako1aiskaudella vuoden 1933 
jälkeen®.

1960-luvun alkuun mennessä työväenliikkeen historia oli 
jo vakiinnuttanut asemansa Länsi—Saksan akateemisessa 
historiankirjoituksessa. Grebingin pääteesi kuuluukin: 
"Olisi järjetöntä väittää, että vasta 60-luvun lopun 
opiskelijaliike olisi herättänyt kiinnostuksen työväen
liikettä kohtaan. Työväenliikkeen historia on ollut 
toisen maailmansodan jälkeen aina historiankirjoituksen 
teema niin (työväenliikkeeseen - S.H. huom.) sitoutu
neiden ('die engagierten’) kuin akateemikkojenkin ('die 
akademischen’) piirissä"9 . Työväenliikkeen historia on 
Grebingin mukaan itsenäinen tieteenala juuri näiden pe
rinteiden ansiosta - ja "huolimatta siitä arvostelusta, 
jota sitä vastaan on viime aikoina joka suunnalta 
esitetty"10. Näin Grebing itse asiassa määrittelee työ
väenhistorian torjumalla perinteiseen työväenliikkeen 
historiaan kohdistetun kritiikin.

Marxilaiset selitykset sortuvat Grebingin mukaan lähes
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aina teorian ja käytännön, objektiivisten ja subjek
tiivisten tekijöiden yhteensovittamattomuuteen. Hän on 
sitä mieltä, ettei meillä "lopulta voi olla aavistus
takaan kaikista (työväenluokan) aseman, tietoisuuden ja 
toiminnan suhdetta välittävistä prosesseista ('Vermitt- 
lungsprozesse1 Juuri siksi marxilaiseen luok- 
kateoriaan perustuvat työväenliikkeen historian seli
tysyritykset ovat Grebingin mielestä kauttaaltaan epäon
nistuneet. Esimerkkeinä tällaisista hän mainitsee työ- 
läisaristokratiateorian, työväenbyrokratiateorian ja 
työväestön porvari 11istumisteorian, joilla on koetettu 
selittää reformismin läpimurtoa työväenliikkeessä1 .̂

Grebingin suhtautuminen ns. arjen historiaan on ta
vallaan kaksijakoinen. Yhtäältä hän arvostelee sitä 
eräänlaiseksi pakoreaktioksi, "mikroskooppisen tarkaksi 
mini-tode11isuuden rekonstruoinniksi. Vaarana on sor
tuminen vääränlaiseen "positivismiin", joka eristää 
työväenliikkeen historian yhteiskunnallisista yhteyk
sistään ja tekee siitä eräänlaista "perhehistoriankir- 
joitusta"13. Mutta toisaalta Grebing pitää ns. uuden 
historiali ikkeen tuloksia, tavallisten ihmisten his- 
toriaharrastuksen lisääntymistä 1980-luvulla sinänsä 
hyvin myönteisenä kehityksenä1 .̂ Myös SPD:n historial
linen komissio, jonka johtoon Helga Grebing kuuluu, on 
tukenut "historiatyöpajojen" perustamista puolueen 
paikallisosastojen yhteyteen ja koettanut sillä tavoin 
vilkastuttaa niiden toimintaa13.
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Työväenhistorian uusista metodisista painopisteistä
hedelmällisimpänä Grebing pitää sosiaalihistoriallista
tutkimusotetta. Erityisen positiivisesti hän arvioi
Werner Conzen ja eräiden hänen oppilaidensa 1960-luvulla
aloittamaa työväestön sosiaalihistorian empiiristä
analyysia. Grebingin mielestä pisimmälle tällä suunnalla
on Länsi-Saksassa päässyt Klaus Tenfelde Ruhrin alueen
hi i 1 ikaivostyö läi s iä käsittelevissä töissään18.
Tenfelden ansioksi Grebing lukee erityisesti sen, että
tämä on onnistunut sulattamaan "suuret kategoriat"
(teorian, jos niin halutaan) historiallisen kuvauksen
elementeiksi ja yhdistämään ne mallien tapaisiksi
ongelmaverkostoiksi. Näille "malleille" Tenfelde on
antanut vain "instrumentaalisen funktion", eikä ole

17vaatinut niille "määritelmällistä yleispätevyyttä"A .

Edellä sanotusta voi jo miltei arvata, että Helga 
Grebingin suhtautuminen ns. historiallisen yhteiskun
tatieteen edustajien, Hans-Ulrich Wehlerin ja Jlirgen 
Kockan teoriakonseptioon on erittäin kriittinen. Grebing 
arvostelee Kockaa aivan samaan ja yhtä jyrkkään sävyyn 
kuin marxilaisia tutkijoita teorioiden "mekaanisesta" ja 
"kaavamaisesta" soveltamisesta historiaan. Erityisen 
arveluttavana Grebing pitää sitä, ettei näitä tutkimus
kohteen ulkopuolelta otettuja teorioita useimmiten 
lainkaan empiirisesti testata. Sen takia teoreettis- 
deduktiiviset ja historial1is-empiiriset elementit eivät 
käytännön tutkimusprosessissa pääse keskinäiseen vuoro
vaikutukseen18. Tämäntapainen, lähes tunteenomainen teo-



25

riakritiikki on tyypillistä perinteisen historiankir
joituksen edustajille, joihin Helga Grebing selvästi 
lukeutuu.

1. HELGA GREBING, Geschichte der Arbeiterbeviregung - eine 
eigenständige wissenschaft1iche Disziplin?, teoksessa 
GERHARD BOTZ / JOSEF WEIDENHOLZER, Miindliche Geschichte 
und Arbeiterbewegung. Eine Einfiihrung in Arbeitsvveisen 
und Themenbereichen der Geschichte "geschichtsloser" 
Sozialgruppen, Köln-Wien 1984 s.4.
2. Sama s.16-17. Alkuperäinen teksti: Friedrich Engels, 
Brief an Conrad Schmidt vom 27.10.1890, teoksessa Marx- 
Engels, Werke (MEW) Bd. 37, Berlin (0.) 196? s.492.
3. Alkuteokset: EDUARD BERNSTEIN, Sozialismus und
Demokratie in der grossen englischen Revolution (1895), 
Geschichte der Berlider Arbeiterbewegung, Bd. 1-3 (1907
1910) ja Geschichte der deutschen Schneiderbewegung
(1913).
4. Alkuteos: FRANZ MEHRING, Geschichte der deutschen 
Sozialdemokratie, Bd. 1-2 (1897-1898).
5. GREBING 1984 s.4.
6. Ks. esim. WALTER ECKERMANN / HUBERT MOHR (toim.), 
Einfiihrung in das Studium der Geschichte, 2. p. Berlin 
(0.) 1980, vrt. HEYDEMANN 1980 s.211-212, DORPALEN 1985 
s .46-62.
7. GREBING 1984 s.8-9.
8. GERHARD A. RITTERIN väitöskirja Die Entwicklung der 
Sozialdemokratischen Partei und der Freien Gewerkschaft- 
en von 1890 bis 1900. Ein Beitrag zur Geschichte der 
deutschen Arbeiterbevvegung (Phil.Diss. Berlin 1952) 
ilmestyi myöhemmin otsikolla Die Arbeiterbevvegung im 
Wilhelminischen Reich. Die Sozialdemokratische Partei 
und die Freien Gewerkschaften 1890-1900, Berlin (W.) 
1959 (Studien zur europäischen Geschichte, Bd. 3.). 
ERICH MATTHIASIN väitöskirja Sozialdemokratie und 
Nation. Ein Beitrag zur Ideengeschichte der sozialdemok
ratischen Emigration in der Prager Zeit des Parteivor- 
standes (1933-1938) (Phil.Diss. Göttingen 1951) ilmestyi 
samalla otsikolla Stuttgartissa 1952 (Veröffent1ichungen 
des Instituts flir Zeitgeschichte Munchen) .
9. GREBING 1984 s.6.
10. Sama s .17.
11. Sama s .12.
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12. Sama s.12-13.
13. Sama s.15.
14. Tätä näkökohtaa Grebing tähdensi erityisesti
1.6.1988 antamassaan haastattelussa (äänite MARJALIISA 
ja SEPPO HENTILÄN hallussa).
15. Ks. lähemmin SPD:n historiallisen komission 
toimittamaa opaskirjasta historiatyöpajoja varten, 
Historische Spurensuche in der politischen Praxis der 
Ortsvereine und Arbeitsgemeinschaften, vorgelegt im 
Auftrag der Historischen Kommission der SPD-Parteivor- 
stand, Bonn 1986.
16. Ks. KLAUS TENFELDE, Sozialgeschichte der Bergar- 
beiter an der Ruhr im 19. Jahrhundert, Bonn-Bad 
Godesberg 1977.
17. GREBING 1984 s.14.
18. Sama s.13-14. - Grebing sanoo tarkoittavansa 
erityisesti Kockan teoreettisia töitä (lähemmin niitä 
erittelemättä) sekä "teorian käyttöä" tutkimuksessa 
Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialgeschichte 
1914-1918, Göttingen 1973.
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ELÄMÄÄ JA OSALLISTUVAA TAIDETTA
NÄYTTELY TAPIO TAPIOVAARASTA KANSAN ARKISTOSSA

Väitämme, että yksilö ei yksinään voi luoda taidetta, 
vaan taide on heijastumaa ajastaan ja syntymästään 
sidottu yhteisöön ja sen pyrkimyksiin. Taiteilija on 
tietysti yksilö, mutta aikansa edustaja ja siksi hänen 
taiteensa läpi kuvastuu hänen aikansa rytmi, tapa 
ajatella. (Tapio Tapiovaara)
Tapio Tapiovaaran (1908-1982) taiteilijapersoonaa ja
osallistuvaa taidetta esittelevä näyttely on avattu 
Kansan Arkistossa. Tapsan henkilöarkistoon perustuva 
näyttely pyrkii kuvaamaan taiteilijaa ennen kaikkea 
aikansa ja yhteisönsä edustajana, 30-luvun tulenkan
tajana, kiilalaisena, vasemmistolaisena kuvatyöntekijä- 
nä, rauhanpuolustajana. Esillä on myös Tapsan taidetta, 
grafiikkaa, piirroksia ja öljyvärimaalauksia.
Tapiovaaran laajuudeltaan ja monipuolisuudeltaan 
harvinaislaatuinen henkilöarkisto (lähes 90 arkisto- 
kansiota) sisältää kirjeenvaihtoa, puheiden ja esi
telmien konsepteja, muistiinpanoja, taiteilijan am
matillista ja yhteiskunnallista toimintaa valottavia 
asiakirjoja sekä runsaasti hänen elämäänsä ja tuotan
toonsa liittyviä lehtileikkeitä, painotuotteita ja
valokuvia. Oman merkittävän kokonaisuutensa muodostavat 
taiteilijan työn tuotteet, erilaiset piirrokset,
luonnokset ja harjoitelmat, joita on syntynyt varsinkin 
kirjojen ja muiden painotuotteiden kuvitustyön yh
teydessä.
Tapsan arkiston voi kuvitella kiinnostavan hyvin monen
laisia tutkijoita. Sillä on antinsa esimerkiksi 30-luvun 
vasemmistolaisen kulttuuririntaman, työväen näyttämö- 
toiminnan tai vaikkapa Suomen ja Tshekkoslovakian kult
tuurivaihdon tutkijalle. Kuvataiteen tutkijaa ilahdut
tanee mm. kirjankansien luonnosten ja harjoitelmien 
määrä, joka kertoo kuvittajan työn vaiheista. Työväen- 
kulttuurin tutkijan kannattaa puolestaan perehtyä 
Tapiovaaran taidekäsitystä valaiseviin alustuksiin ja 
haastatte luihin.
Tapiovaaran arkiston antia esittelevän näyttelyn toivo
taan toimivan esimerkkinä siitä, millaista aineistoa 
hyvinsäilynyt henkilöarkisto voi sisältää. Samalla se 
antaa viitekehyksen tuleville arkistonluovuttaji1 le. 
Varsinkin kuvataiteilijoiden henkilöarkistot ovat 
harvinaisuuksia!
Asiakirjojen, valokuvien ja muiden dokumenttien ohella 
Tapsan taiteilijapersoonaa lähestytään näyttelyssä hänen 
tuotantonsa kautta. Esillä on erityisesti Tapsan 
osallistuvaa ja taistelevaa grafiikkaa; kuuluisimpia 
lienevät linot Guernica (1937), Atomipilven alla (1955) 
ja Chile (1973). Kansainvälisyys, solidaarisuus ja 
rauhantyö korostuvat Tapsan taiteessa näiden ja monien
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muiden teosten ilmentyminä. Toisaalta Tapiovaara 
hyödynsi kansallista perinnettämme kalevalaisissa 
aiheissaan ja kansanihmisten sekä työväen kuvauksissaan. 
Tältä pohjalta ovat syntyneet monet taiteilijan monumen- 
taalitöistä, varsinkin Suomessa harvinaiset seinä- 
mosaiikit. Näistäkin on kuvallinen katsaus näyttelyssä.
Sekä kansainvälisissä että kansallisissa aiheissaan 
Tapsa ilmensi johdonmukaisesti tärkeinä pitämiään 
arvoja, ihmisyyden ja inhimillisen kulttuurin puolus
tamista. Tapiovaaran merkitystä työväenliikkeen omana 
taiteilijana ja kokonaisen työläissukupolven taiteel
lisen maun kasvattajana voidaan arvioida esilläolevan 
näyttelyn pohjalta. Onhan Tapsa itse todennut: "Nykyisen 
mekanisoidun ja monimutkaisen yhteiskunnan palkkarengit 
muodostavat sen varsinaisen kansanosan, jonka puolesta 
taiteilijoiden pitäisi tehdä kuvaa."

Pirjo Kaihovaara

Internationaleja suomalaisittain
Arvo Santonen: Kansainvälinen. Utopioita ja vallan
kumouksia - työväenliike vuoteen 1945. Espoo 1988.

Arvo Santosen Kansainvälinen on kunnioitettava yritys 
esittää suomeksi koko maailman työväenliikkeen historia. 
Jo ilmestyneessä ensimmäisessä osassa eritellään utopi
oita ja vallankumouksia eli Euroopan työväenliikettä 
vuoteen 1945. Toisessa ja kolmannessa osassa Santonen 
aikoo tarkastella työväenliikettä hyvinvointiyhteiskun
nassa sekä Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Ameri
kassa. Näin Santonen pyrkii siihen, minkä itävaltalainen 
Julius Braunthal esitti 1960-luvulla ilmestyneissä kir
joissaan Geschichte der Internationale. Tai panemaan 
itse asiassa paremmaksi.
Braunthal näyttää olevan Santosen esikuva ainakin siinä 
mielessä, että molemmat tutkailevat työväenliikettä 
kansainvälisten yhteenliittymien kautta. Santosen kirjan 
ensimmäisessä osassa pääasiallinen tarkastelujakso on 
1840-luvulta 1940-luvulle. Kirja valaiseekin kommunis
tien liittoa, ensimmäistä ja toista, sosialistista 
työväen- ja kommunistista internationaalia. Vilahtavatpa 
kirjassa 2 1/2 - ja neljäs internationaalikin. Santonen
ei kuitenkaan tyydy vain näiden yhteenliittymien ku
vaamiseen vaan erittelee myös niiden tärkeimpiä ryhmit
tymiä ja eri maiden puolueita. Myös työväenliikkeen 
merkkihenkilöt astuvat esille kirjan sivuilta. Tämä 
kaikki on toteutettu mallikelpoisesti. Olisin kuitenkin 
toivonut, että kirjassa olisi hieman enemmän irrottu 
järjestökeskeisestä näkökulmasta.
Toki Santonen tekee näin kirjansa alussa: hän esittelee
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antiikin demokraattisia ja utopistisia ajatuksia. En 
kuitenkaan pitänyt tätä valintaa onnistuneena. Sen 
yhteys utopistisosialisteihin, marxilaisuuden klas- 
sikoihin tai varsinaiseen työväenliikkeeseen jää 
irralleen. Aloitustapa voidaan tietenkin nähdä kun
nianosoituksena Karl Kautskylle, joka aloitti Sosialis
min historiansa samaan tapaan. Tosin hänen aikanaan 
varsinaisen työväenliikkeen historia oli lyhyempi.
Santonen olisi pikemminkin saanut luopua järjestökes— 
keisestä näkökulmastaan myöhempiä vaiheita tarkastel
lessaan, vaikka myönnänkin, että kirjan lähtökohta on 
varmastikin työekonomisesti perusteltu. Katson kuitenkin 
järjestökeskeisen näkökulman tuottaneen kirjaan ainakin 
kahdenlaista tendenssiä. Ensinnäkin työväenliikkeen 
suuntautuminen parlamentaariseksi puolueeksi nähdään 
liian helposti "oikeana" ratkaisuna. Se näkyy tavallaan 
jo kirjan väliotsikoista: "työväenliike etsii linjaansa"
ennen parlamentaarista vaihetta ja "työväenliike löytää 
linjansa", kun se astuu parlamenttiin. Tuohon vaiheeseen 
olisi ehkä voinut kiinnittää enemmän huomiota ja 
vertailla eri maiden yhteiskunnallisia oloja ja aat
teellista perintöä sekä niiden merkitystä työväenliik
keen suuntautumiselle. Kirjan alussa oleva taulukko ei 
aivan riitä täyttämään tätä tarkoitusta.
Toiseksi kirjan järjestökeskeisyys näkyy ensimmäisen 
maailmansodan jälkeisessä ajassa siinä, että työväen
liikettä tarkastellaan kovin totaalisesti vastakkain
asettelusta sosialidemokraatit - kommunistit. Ja tuo 
vastakkainasettelu määritellään vielä internationaalien 
kautta - ja se selvästi voimistaa tuota vastakkainaset
telua. Samalla se peittää sosialidemokraattien ja 
kommunistien sisällä olleita näkemyseroja ja kadottaa 
eri tilanteisiin liittyneet mahdollisuudet.
Moitteistani huolimatta pidän Kansainvälistä hyvin 
käyttökelpoisena kirjana. Pienet virheet ja epätark
kuudet eivät liiemmälti haittaa tutustumista euroop
palaisen työväenliikkeen yleispiirteisiin. Mainio 
kuvitus tekee kirjasta jopa jännittävän katsella - tässä 
suhteessa Santosen kirja eroaa Braunthalin opuksesta 
edukseen kuin sarjakuva Pravdasta. Valitettavasti se 
näkyy myös kirjan hinnassa, joka varmaankin estää kirjaa 
päätymästä työväenliikkeen historiasta kiinnostuneiden 
kirjahyllyihin ja selattavaksi.

Tauno Saarela
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TYÖVÄENLUOKAN VANHAT JA UUDET ONGELMAT. Linzin 24.- 
kokous

Viime syyskuun 13.-16. päivinä Linzissä Itävallassa 
pidettiin 24. kansainväliset työväeniiikehistorioit- 
sijoiden päivät (International Tagung der Historiker der 
Arbeiterbewegung, ITH). Tämän ns. Linzin kokouksen 
teemat olivat:
1) Työväenluokan synnyn ja muotoutumisen ongelmia, ja
2) Ekologia ja työväenliike.
Ykkösteema oli selvästi tilaisuutta niin ajallisesti 
kuin teksti/puhemäärältään hallitseva. Teeman alueel
linen universaalisuus hoidettiin käytännössä niin, että 
ensin käsiteltiin "eurooppalaisia työväenliikkeitä" 
koskevat kysymykset ja "ulkoeurooppalaisten liikkeiden" 
synnyn problematisoinnille oli varattu tämän jälkeen oma 
aikansa. Ekologisiin kysymyksiin päästiin viimeisenä 
varsinaisena konferenssipäivänä.
Etukäteen valmistellut alustukset yleensä ylittivät 
järjestäjien niille asettamat ohjepituudet ja olivat 
pikemmin itsenäisiä tutkielmia kuin ekskursioita 
käytyihin keskusteluihin. Ennakkoon lähetettyjen pa
pereiden perusteella kokouksen direktoraatti valitsi 
työskentelyn tarkemmat painopistealueet. Yhdeksi tällai
seksi tuli suomalainen työväenliike tamperelaistohto- 
reiden Pertti Haapalan ja Markku Hyrkkäsen paperin 
perusteella. Heidän alustuksensa on julkaistu tässä 
lehdessä toisaalla.
"Suomen ongelma" käsiteltiinkin kokouksen ensimmäisenä 
teemana ja Haapala käytti työväenluokan yleisestä syn- 
typroblematiikasta kokouksen ensimmäisen varsinaisen 
tutkijapuheenvuoron! Allekirjoittanut liikkui omassa 
esityksessään 1—teeman laita—alueella käsitellen 
pikemmin työväenluokan synnyn ulkoisia ehtoja ja raameja 
kuin itse työväenliikettä, joka alustuksen kuvaamana 
aikana oli pikemmin ns. "in nuce" wrightiIäisessä 
muodossaan kuin itsestään tietoinen "klassinen" työväen— 
1i ike.
Työväenluokkien kulttuuripohjat
Ulkoeurooppalaisissa tarkasteluissa kävi ilmi, että 
klassiset työväenliikkeen syntytavat ja erityisesti 
’työväenluokka' termeinä käsitteel1istetään yleensä 
eurooppalaisista lähtökohdista käsin ja ulkoeuroop
palaisissa ympäristöissä käsitteistöä on syytä käyttää 
omin kulttuurisin reunaehdoin. Erityisesti silloin jos 
yhteiskunnan rakennepiirteistä siirrytään luokan itseym
märryksen, 'luokkatietoisuuden' puolelle. Erityisen kär- 
jekkäästi tämä kävi ilmi Intiaa koskevista papereista ja 
esityksistä kasti- ja uskonnol1 isine laitoksineen.
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Ekologia tuotannon kääntöpuolena
Ekologisen teeman käsittely toi selvästi esille sen 
tosiseikan, että ekologiset kysymykset on tiedostettu 
työväenliikkeen ja -luokan elementäärei1lä tasoilla
pitkään. Tällöin sekoittuminen ekologisten tekijöiden 
ja työväensuojelul1isten ongelmien kesken on lähellä.
Tästä lienee mm. kemian teollisuudessa aina enemmän tai 
vähemmän kysymys. Samalla ilmeni niin kokouksen
papereissa kuin puheenvuoroissakin se yleisemminkin 
aistittava ilmanala, että ekologinen kysymys on myös
työväenliikkeen kohtalonkysymys. Tämän oivaltamiselle 
kokouspaikan sijainti horisontaaliyhteydessä Linzin 
kemian- ja teräskombinaattien ilmapäästöihin antoi 
havainnolliset puitteet.
Linzin tulevaa tematiikkaa
Linzin vuosittaisten tutkijatapaamisten yhteydessä 
pidetään samalla järjestön vuosikokous, jonka keskeisin 
tehtävä tutkijanäkökulmasta on tulevasta tematiikasta 
päättäminen. Seuraava ITH-kongressi on järjestyksessä 
25. ja näin ollen jonkinlainen juhlakokous. 12.
16.9.1989 pidettävään kokoukseen liittyy avajais
tilaisuus, johon on tarkoitus saada paikalle merkittäviä 
nykyisiä ja osin menneisyyteenkin kuuluvia työväenliik
keen ja -tutkimuksen suuruuksia, kuten Willy Brandt, 
Bruno Kreisky, B. Smirnov, Louis Corvalan ja Eric 
Hobsbawm.
Ensi vuoden pääteemana historial1 isistäkin syistä on 
"Toinen internationaali kansainvälisen työväenliikkeen 
historiassa (aikajakso 1889-1914)". Teemaan on pyydetty 
erityisalustusta milanolaiselta tutkijalta Andrea 
Panaccione’1ta . Muut pääalustajat näillä näkymin ovat 
Feliks Tych Puolasta ja Karl Heinz Klähr Saksan 
Liittotasavallasta. Ensi vuoden 2-teemana on "Työväen
liike ja tekninen muutos historiallisena ongelmana". 
Siihen on ehdotettu alustuksia Eike Henning’iltä 
Kasselista SLT:sta ja tutkija Lackner’ilta Linzistä.
Vuoden 1990 tapaamisen teemoiksi päätettiin:
Teema 1: "Kansainvälinen ammattiyhdistysliike välit
tömästi 2. maailmansotaa seuraavina vuosina", ja 
Teema 2: "Työväenliike - kirkko - uskonto".
Ykkösteema hyväksyttiin sellaisenaan ilman keskustelua. 
Sen sijaan 2-teemasta syntyi enemmänkin kuin vain 
semanttista keskustelua siitä kuuluuko työväenliikkeen 
käsitteen sisälle käsite ’työläisnais1iike’ (saksassa 
pienempi kieliero: ’Arbeiterbewegung’ versus 'Arbeiter-
innenbewegung1). Teema hyväksyttiin lopulta äänestyksen 
jälkeen yllä olevassa muodossa.
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Jatkokeskusteluun ja -pohdintaan jätettiin kokouksen 
direktoraatin toimesta myös teemat vuodelle 1991:
Teema 1: "Nuoriso ja työväenliike", ja
Teema 2: "Työläismi1jöö tutkimusongelmana".

Linzin kokous papereineen ja puheenvuoroineen oli 
antoisa tapahtuma. Työväen Arkistossa ja Työväenliikkeen 
kirjastossa on luettavissa se aineisto, mitä kokoukseen 
tutkijoiden toimesta valmisteltiin ennakolta tai mitä 
itse kokouspaikalla oli jaossa. Huomionarvoista on, että 
vain osa alustusten parhaimmistosta tullaan järjestäjien 
toimesta painamaan kokonaisuudessaan.

Simo Laaksovirta

POHJOISMAISTEN TYÖVÄENLIIKKEEN HISTORIANTUTKIJOIDEN 
TAPAAMINEN RUNOSSA 19.-22.9.1988.

Miten naishistorian kysymyksenasettelut näkyvät 
työväenliikkeen historian kirjoituksessa ja tutkimuk
sessa. Asiaa pohdittiin syyskuussa Runössa, pohjois
maisessa työväenliikkeen historiantutkijoiden tapaami
sessa. Konferenssin teemana oli: "Könsneutral kontra
könspecifik forskning inom arbetarrörelsens historia"- 
tuleeko yhteiskunnallinen sukupuoli ottaa huomioon 
työväenliikkeen historian tutkimuksessa? Konferenssin 
kuluessa nousi esiin mielenkiintoisia teemoja, mutta 
kävi myös ilmi, että työväenliikkeen historiantutkimus 
on rakentunut vahvasti työn ja pääoman ristiriidan 
perustalta eikä miesten luomaan tutkimusperinteeseen ole 
helppoa tuoda sukupuolten välistä ristiriitaa.
Konferenssissa oli noin 50 osanottajaa ja edustajia 
kaikista pohjoismaista. Kolmen päivän aikana pidettiin 
kaikkiaan kymmenen alustusta, joissa käsiteltiin
naishistorian tutkimuksen teoriaa, työväenliikkeen 
historiankirjoitusta sekä esiteltiin erilaisia em
piirisiä tapaustutkimuksia naisten asemasta työelämässä 
eri aikoina.
Norjalainen Gro Hageman kritisoi sitä tapaa miten 
naisia on käsitelty ja kuinka naiset on otettu huomioon 
uudessa Norjan työväenliikkeen historiaa käsittelevässä 
teossarjassa. Näissä teoksissa naisia ei ole nähty 
työntekijöinä vaan vaimoina ja äiteinä. Miehet ovat
pääasiallisia perheene1ättäjiä. Työ on käsitetty siten, 
että se on palkkatyötä kodin ulkopuolella, ja tämä 
johtaa väistämättä naisten tekemiseen näkymättömiksi 
työväenliikkeen historioissa. Työväenliikkeen historian
kirjoituksessa on vallitsevana miesten ja naisten
näkeminen yhtenä kollektiivisena subjektina ja ris
tiriita on nähty vain työn ja pääoman välillä. Sukupuol
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ten välisiä ristiriitoja ei ole tunnistettu työväenliik
keen sisällä.
Vastaava ongelma näkyy suomalaisessakin työväenliikkeen 
historian kirjoituksessa. Esimerkiksi yliopistollisissa 
opinnäytetöissä kymmenvuotiskautena 1978-87 on valmis
tunut kymmeniä Suomen poliittista työväenliikettä 
käsitteleviä tutkielmia, joista työläisnais 1iike on 
ollut vain muutaman työn kohteena. Tekeillä on kuitenkin 
muutamia tutkimuksia, jotka käsittelevät työläisnais— 
liikettä. Myös paikallisten työväenyhdistysten his- 
toriikeissä ovat naisjäsenet ja naisosastot jääneet mil
tei huomaamatta.^
Naisten tekeminen näkyviksi työväenliikkeen historiassa 
tai yleensäkään historiassa ei tapahdu kuitenkaan
lisäämällä sivuja teoksiin vaan kysymykset täytyy 
asettaa uudella tavalla. Aino Saarinen korosti alustuk
sessaan Runon konferenssissa, että työväenluokan naisia 
tutkittaessa on muistettava, että he ovat kahdessa 
mielessä alistettuja: sukupuolensa kautta ja luokkansa
edustajina. Saarinen esitteli tekeillä olevaa tutkimus
taan naisten järjestäytymisestä, äänioikeustaistelusta 
ja työväenluokan naisten osuudesta siinä. Hänen 
esimerkkinään on Tampere, jossa teollistuminen oli
edennyt pitkälle ja työvoima oli naisvaltaista. Aino 
Saarinen asettaa tutkimuksessaan kysymyksen milloin
naisista tuli poliittisia toimijoita ja miten naisten 
vastarinta kehittyi ryhmänä ja miten heistä kehittyi 
kollektiivinen subjekti.
Aino Saarinen toi alustuksessaan esiin uudenlaisen 
teoreettisen lähestymistavan naistutkimukseen, eri
tyisesti naisten poliittisen kulttuurin tutkimiseen. 
Lähtökohdaksi Aino Saarinen ottaa sen mitä naiset itse 
tekivät ja kuinka he osallistuivat yhteiskunnalliseen 
toimintaan. Poliittinen kulttuurin käsite saa tällöin 
uuden sisällön. Työläisnaiset olivat jo varhain mukana 
yhteiskunnallisessa toiminnassa: Tampereen ensimmäisessä 
ammattiyhdistyksessä naisjäseniä oli miltei puolet, 
naiset toimivat työväenyhdistyksen ompeluseuroissa ja 
huvitoimikunnissa. Varsinaisissa kokouksissa olivat 
läsnä kuitenkin vain miehet. Nämä perusasetelmat alkavat 
muuttua vuosisadan vaihteessa. Aino Saarinen tutkii 
naisten toiminnan muotoja ja niiden muutoksia suhteessa 
miesten kehittämiin hierarkioihin ja rakenteisiin. 
Naisista kehittyy kollektiivisia toimijoita ja ääni
oikeus ei ehkä ollutkaan heille 'lahja’.
Birgitta Odän kommentoi konferenssin teemaa pohtimalla 
sitä milloin naistutkimus on työväenliikkeen historian
tutkimuksessa kiinnostavaa, tärkeää tai välttämätöntä. 
Birgitta Odönin mukaan historiassa on kysymyksenaset-

J/ Esim. Unto Kanerva, Työväenliikkeen taivalta 
sata vuotta: Tampereen työväenyhdistys 1886-1986.
(Tampere 1986)
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teluja, joiden kannalta sukupuolijärjestelmän tarkastelu 
on kiinnostavaa, tärkeää ja välttämätöntä. Sellaisia 
ovat työväestön suhteet työnantajaan, työn ja pääoman 
väliset suhteet, työntekijöiden maailmankuva, konflik
titilanteiden ratkaisukyky, tekninen kehitys ja sen 
vaikutus työympäristöön, kysymys sukupolvista ja 
sukupolvien väliset suhteet, miesten ja naisten 
erilainen tapa käyttää aikaa (työrytmi).
Kirsten Geertsen esitteli tutkimustaan sukupuolten- 
mukaisesta työnjaosta julkisen sektorin konttorityössä 
1900-1940-luvui1 la Tanskassa. Kristen Geertsen nosti 
esille tekijöitä, jotka edistivät sukupuolten mukaisen 
työnjaon kehittymistä konttorityöhön. Tällaisina hän 
esittelee koulunkäynnin (tyttöjen ja poikien erilaiset 
opetussuunnitelmat), kotityöt (tytöiltä edellytettiin 
suurempaa vastuuta kotitöistä), tyttöjen vastuun ikään
tyneistä vanhemmista sekä suhdanteiden vaikutuksen 
naistyövoiman käyttöön reservityövoimana.
Työläisnaisten järjestäytymistä tutkittaessa on löydet
tävissä virallista materiaalia: naisosastojen pöytäkir
joja ym. Vaikeampi on sen sijaan tutkia mitä naiset 
ajattelivat ja kuinka he kokivat asemansa. Työläis
naisilta ei ole jäänyt päiväkirjojen, kirjeiden ym. 
yksityisluonteista materiaalia. Miltei ainoa mahdol
lisuus työläisnaisten tekemiseen näkyviksi on muis
tit ietotutkimus (oral history).

Paula Hihnala 
Mervi Kääminen

KOLMAS POHJOISMAINEN TYöVÄENKULTTUURISEMINAARI SUOMESSA

Pohjoismainen Työväenkulttuurityöryhmä (Nordisk Arbetar- 
kulturgrupp NAK) on tehnyt aloitteen kolmannen pohjois
maisen työväenkulttuuriseminaarin järjestämiseksi Tam
pereella vuonna 1989. Seminaari pidetään Suomen Metal
lityöväen Liiton Murikka-opistolla 4.-6.9.1989. Sen 
järjestämisessä ovat mukana seuraavat tahot: museoviras
to, Tampereen yliopiston historiatieteen laitos, Svenska 
Litteratursällskapets Folkkultursarkiv, Työväen
historian ja perinteen tutkimuksen seura r.y., Työväen 
Sivistysliitto TSL ja Kansan Sivistystyön Liitto KSL. 
Kaikki yllämainitut laitokset ja yhteisöt ovat edustet
tuina seminaarin järjestelytoimikunnassa, jonka työ
valiokunnan muodostavat toimikunnan jäsenet Pontus 
Blomster (Työväenperinne r.y., Työväen keskusmuseoyhdis
tys r.y.), Katia Bäsk (Folkkultursarkivet), A°tti 
Metsänkylä (museovirasto, NAK-gruppen) ja Ulla-Maija 
Peltonen (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seura r.y.).
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Vuonna 1985 perustettu Pohjoismainen Työväenkulttuu- 
rityöryhmä NAK on neljää Pohjoismaata edustavien kan- 
satietei1ijoiden ja folkloristien vapaa yhteenliittymä, 
joka julkaisutoiminnan ja seminaarien muodossa pyrkii 
edistämään pohjoismaisten työväenkulttuuria tutkivien 
etnologien ja folkloristien keskinäisiä kontakteja ja 
vuorovaikutusta sekä suhteita Pohjoismaiden ulkopuolelle 
ja siten edistämään alan tutkimusta.
Tampereen seminaari kuuluu pohjoismaisten työväenkult- 
tuuriseminaarien sarjaan, jossa se on järjestyksessä 
kolmas. Etnologien ja folkloristien ensimmäinen pohjois
mainen työväenkulttuuriseminaari pidettiin Kööpenhami
nassa v. 1983. Toinen seminaari järjestettiin Norrköpin
gissä Ruotsissa v. 1986. Näiden seminaarien järjes
telyjen taustaryhmänä toimi mainittu NAK-ryhmä ja sen 
edeltäjä, ns. Liperi-gruppen. Tampereella järjestet
tävän seminaarin yksi perusajatuksista on koota kan
sat ietei 1 i joiden ja folkloristien lisäksi myös his
torioitsijat ja mahdollisesti yhteiskuntatieteilijöitä 
ensimmäistä kertaa pohjoismaisella tasolla yhteiseen 
työväenkulttuuriseminaariin. Historioitsijathan ovat 
myös järjestäneet keskuudessaan pohjoismaisia työväen- 
tutkimusseminaareja, mutta näiden tieteenalojen yhteistä 
tapaamista ei ole työväentutkimuksen alalla ollut.
Seminaarin teemaksi muotoiltiin tätä monitieteistä 
kokoonpanoa silmälläpitäen "arkielämä, tietoisuus ja 
luokka" ("vardags1iv, medvetande och klass").
Osanottajamääräksi on kaavailtu korkeintaan 60 siten, 
että noin 45 osanottajaa olisi mainittujen tieteenalojen 
tutkijoita eri Pohjoismaista ja viitisentoista työväen 
järjestöjen edustajia, lähinnä opintokerho-tyyppiseen 
tutkimustoimintaan osallistuvia henkilöitä (ns. 
barfotaforskare). Akateemisilta osanottajilta edel
lytetään 10-20 liuskan mittainen esitelmä; myös harras- 
tajatutkijat saavat halutessaan valmistaa esitelmän. 
Esitelmät on tarkoitus koota etukäteen, jotta ne voidaan 
monistaa ja lähettää kaikille osanottajille hyvissä 
ajoin ennen seminaaria. Näin itse seminaarissa riittää, 
että kullekin esitelmöijälle on varattu kymmenkunta 
minuuttia lyhyttä puheenvuoroa varten. Keskustelulle jää 
tällä tavoin enemmän aikaa. Tätä järjestelmää on 
noudatettu mainituissa aiemmissa seminaareissa ja siitä 
on saatu myönteisiä kokemuksia.
Seminaarin rahoitus on varmistumassa lähiviikkoina. 300 
markan suuruista osanottomaksua vastaan on tarkoitus 
tarjota esitelmän pitäville tutkijoille sekä harras- 
tajatutkijoi 1 le edestakainen matka seminaaripaikkakun- 
nalle sekä majoitus ja ateriat Murikassa seminaarin 
aikana. Ilman esitelmää saapuvia "kuunteluoppilaita" 
voidaan ottaa vastaan pienehkö määrä varsinaisen 
osanottajakiintiön ulkopuolella. Heiltä ei peritä 
osanottomaksua, mutta he saavat järjestää matkansa ja 
oleskelunsa rahoituksen itse.
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Seminaarin jälkeen pyritään saamaan aikaan seminaa- 
rijulkaisu, johon on tarkoitus sisällyttää seminaa
riesitelmistä myös englanninkieliset tiivistelmät. 
Varsinaisina seminaarikie1inä käytetään kuitenkin 
yksinomaan skandinaavisia kieliä.
Ilmoittautumisaika päättyi syyskuun lopussa. Saimme 
varsin ilahduttavan määrän ilmoittautumisia Pohjois
maista, erityisesti Ruotsista. Karsintaakin on va
litettavasti suoritettava jonkin verran. Sen sijaan 
suomalaisen kiinnostuksen laimeus oli pettymys. NAK- 
ryhmän kanssa on sovittu, että Suomella isäntämaana on 
kaikkein suurin osanottajakiintiö. Vajausta pyritään 
poistamaan kutsumismenettelyn avulla, mutta tulkoon 
tässä yhteydessä esitetyksi vielä yleinen kutsu kaikille 
niille, joita varsinainen seminaarikutsumme ei tavoit
tanut tai jotka sen epähuomiossa sivuuttivat. Esitelmän 
otsikko ja noin 10-15 rivin pituinen tiivistelmä pyyde
tään ensi tilassa lähettämään Antti Metsänkylälle museo
virastoon (os. PL 913, 00101 Helsinki).
Mainittakoon lopuksi, että seminaariohjelmaan sisältyy 
varsinaisten istuntojen lisäksi kaksi ekskursiota (ns. 
Punainen Tampere -kierros ja Amurin työväenasuntomuseon 
esittely), yleisölle avoimet iltamat Tampereen työväen
talolla sekä Tampereen kaupungin vastaanotto. Murikkaan 
pystytetään seminaarin ajaksi kaksi työväenkulttuuri- 
aiheista valokuvanäyttelyä.

Antti Metsänkylä

SELAILUA
Työväenliikkeen kirjastoon tulevien ulkomaisten ai
kakauslehtien sisältöä kesällä 1988.

HISTORY WORKSHOP: a journal of socialist and feminist
historians ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Englannissa. 
Kuluvan vuoden ensimmäinen numero (Issue 25) julkaisee 
kolme artikkelia teemasta nainen taiteessa "Framing 
women: representations of womenhood". Ne käsittelevät
naiseutta renessanssin muotokuvissa, näyttämötaiteessa 
ja muotokuvamal1ina. Lehdessä on laaja noin 30 sivun 
kirjaesittelyosasto. Vuoden 1988 toinen numero (Issue 
26) käsittelee mielenkiintoista teemaa psykoanalyysi ja 
historia. Teemasta kirjoittavat T.G. Ashplant (Psycho- 
analysis in historical writing), Karl Figlio (Oral 
history and the unconscious) ja Michael Rustin (Shifting 
pradigms in psychoanalysis since the 1940s).
INTERNATIONAL HISTORY OF SOCIAL HISTORY-lehteä jul
kaisee Internationaal instituut voor sociale gesch- 
iedenis Amsterdamissa. Voi.33(1988)1 sisältää kolme 
artikkelia ja bibliografian. Susan Milner kirjoittaa
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ammattiyhdistysten kansainvälisestä sihteeristöstä 
vuosina 1901-1913, Jeffrey Haydu käsittelee Yhdysvaltain 
ammattiyhdistysliikettä ennen ensimmäistä maailmansotaa. 
Sheila Blackburn käsittelee Englannin työväenluokan 
asennetta sosiaalisiin reformeihin työnlainsäädännön 
va1ossa.
INTERNATINAL LABOR and WORKING-CLASS HISTORY on kaksi 
kertaa vuodessa ilmestyvä aikakauslehti, jota toimittaa 
Illinoisin yliopiston kansainvälisen työn ja työväen
luokan historian tutkimusyksikkö. Lehden numerossa 33 
(kevät 1988) on Jean H. Quataertin laaja artikkeli A New 
View of Industrialization: "Protoindustry" or the Role
of Small-Scale, Labor-Intensive Manufacture in Capita- 
list Environment, s.2-22, ja keskustelu jatkuu välit
tömästi kahdella kommenttipuheenvuorolla aina sivulle 
37. Lehden kevään numero sisältää myös mielenkiintoisen 
esseeartikke1 in Foreign Workers in Soviet Russia, 1920
1940: Their Experience and Their Legacy, Andrea
Graziosi, s.38-59. Tässä lehden numerossa on myös laaja 
katsaus eri historian konferensseista ja hyvä, selkeä 
kirj a-arvoste 1uosa.
The JOURNAL of COMMUNIST STUDIES ilmestyy nyt neljättä 
vuotta ja sen toimitusneuvostoon kuuluu suomalainen 
politiikan tutkija Jyrki Iivonen. Kesäkuun 1988 
numerossa 2 on neljä laajaa artikkelia, jotka käsit
televät niin Neuvostoliittoa kuin Puolan Solidaarisuus- 
järjestöäkin. Jaroslav Krejci: The Russian Revolution as 
a Response to Challenge from Without: An Appraisal with
Hindsight, (s.125-141), James Critchlow: "Corruption",
Nationalism, and the Native Elites in Soviet Central 
Asia (s.142-161), Thomas 0. Cushman: Ritual and
Conformity in Soviet Society (s.162-180), Christine M. 
Sadowski: Resource Mobilization in a Marxist-Leninist
Society: The Case of Poland’s Solidarity Movement
(s.181-202). Lehdessä on myös melkoisen laaja kirja- 
arvostelu- ja kirjakatsausosa.
LABOUR HISTORY BULLETIN on Society for the study of 
labour history -seuran julkaisu, joka ilmestyy Liver
poolissa kolmesti vuodessa. Voi 53(1988) no 1 sisältää 
konferenssiraportteja ja laajan (noin 50-sivuisen) 
kirjaesittelyosaston. Pääartikkeli käsittelee poliit
tisia mustialistoja ja sosialisminvastaista toimintaa 
Englannissa maailmansotien välisenä aikana (Maclvor, 
Arthur: Political blacklisting and anti-socialist
activity between the wars).
MARXISTISCHE BLÄTTER ilmestyy 11 kertaa vuodessa Saksan 
Liittotasavallassa. Numeron 26(1988)10 pääteemana on 
geeniteknologia, jota käsittelevät artikkelit: Ruben
Scheller: Fiinf Aufgaben einer marxistischen Bewertung
der "Gentechnologie"; Hannelore Hauss-Albert: Zur
Anwendung gentechnischer Verfahren in der Medizin; 
Barbara Senser-Joester: Reproduktionstechnologie und
Frauen. Lehteen kirjoittavat marxilaiset tutkijat sekä 
Saksan Liittotasavallasta ja Länsi—Berliinistä että
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Saksan demokraattisesta tasavallasta.
NEW POLITICS— 1ehteä julkaisee New politics associates 
New Yorkissa. Lehti ilmoittaa julkaisuperiaatteekseen 
radikaalin ja vaihtoehtoisen sosialismin tukemisen. Se 
julkaisee artikkeleita rauhanliikkeestä, vapautus
liikkeistä, feminismistä, kansalaisliikkeistä, edistyk
sellisestä ammattiyhdistysliikkeestä ja ympäristöliik
keistä. Numerossa voi 2(1988)1 on kymmenkunta artikkelia 
mm. sionismista ja Palestiinan kysymyksestä, por- 
nografiakeskuste 1usta USA:ssa, vihreästä liikkeestä jne. 
Lehdessä käydään Nicaragua-keskuste1u a , johon liittyvät 
Noam Chomskyn ja Michael Hoexterin puheenvuorot lehden 
tässä numerossa.
PROKLA: Zeitschrift flir politische ökonomie und so-
zialistische Politik ilmestyy neljästi vuodessa Länsi- 
Berliinissä "Vereinigung zur Kritik der politischen
ökonomie"-yhdistyksen julkaisemana. PROKLA 18(1988)71 
sisältää useita laajahkoja artikkeleita. David Booth 
käsittelee artikkelissaan "Marxismus und Entwick- 
1ungssozio 1ogie: der Weg in die Sackgasse" 1970— luvun 
lopussa syntyneen marxi1aisvaikutteisen kehityssosio1o- 
gian umpikujaa. Kurt Hiibner pohtii artikkelissaan 
"Verselbständigung des monetären Weltmarkts. Hindernisse 
flir einen neuen langen Aufschwung?" joustaviin valuut
takursseihin siirtymisen vaikutusta maailmantalouteen.
Kaupunki- ja aluetutkija Manuel Castells käsittelee 
mielenkiintoisessa artikkelissaan "Hochtechnologie,
We1tmarktentwicklung und strukturelle Transformation"
käynnissä olevaa taloudellista muutosprosessia, jonka
keskiössä on uusi teknologia. Tietoliikenneteknologian 
kehittyminen ja siirtyminen informaatioyhteiskuntaan 
merkitsee kansainvälisen työnjaon muutosta, joka hei
kentää entisestään kehitysmaiden asemaa maailmanta- 
1oudes sa.
RADICAL HISTORY REVIEW ilmestyy kolme kertaa vuodessa. 
Tämän vuoden tuorein numero käsittelee mielenkiintoista 
aihetta: filmiä ja historiaa (Radical History Review no 
41). Edellinen numero, 40, pitää sisällään kolmea artik
kelia aiheesta "Objectivity" and Historical Interpreta-
tion. Peter Novick: Historians, "Objectivity", and the
Defense of the West (s.7-31), Eric Margolis: Mining
Photographs: Unearthing the Meanings of Historical
Photos (s.33-48), Roderick Stackelberg: 1986 vs . 1968:
The Turn to the Right in German Historiography (s.50- 
63). Radical History Review kertoo myös tulevien nu- 
meroidensa sisällön. Joskus ensi kevään/kesän tuntumassa 
ilmestyvässä numerossa 43 on teemana European Feminist 
History sisältäen esim. Susa Pedesenin artikkelin 
"Feminism and the Welfare State in Interwar Britain", ja 
käsitellen symposiumia "Feminist History and the New 
Historicism".
TIDEN alaotsikoltaan Tidskrift för socialistisk kritik 
och politik grundad av Hjalmar Branting. Lehteä 
julkaisee Ruotsin sosialidemokraattinen puolue. Tiden-
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lehti on aloittanut puolueen 100-vuotisjuhlan (1989) 
kunniaksi sarjan kirjailijat ja työväenliike. Tämän 
sarja aloittaa Rolf Lindborg artikkelilla Viktor Rydberg 
och sosialismen (Tiden 1988:1, 27-35), sarja jatkuu
lehden numerossa 3/1988, jossa on artikkeli Elin Wägne- 
ristä (Ulla Isaksson & Erik Hjalmar Linder: Elin Wägner 
- den visionära samhä11stänkaren, s.152-162).

Selailleet Marja Oksa-Pal1asvuo 
Leena Saarinen

TYÖVÄEN BIBLIOGRAFIA I : Opinnäytteet 1978-1987
koonnut Mervi Kääminen

on ilmestynyt. Siihen on koottu yli neljä sataa viitettä työväen
liikettä, sen eri toimintamuotoja sekä työväestön - työväenluokan 
elämäntapaa ja elinoloja koskevista opinnäytteistä. Mukana on myös 
aatehistoriallisia ja teoreettisia tutkimuksia.

Bibliografiaa voi tilata 35 markan hintaan Työväenliikkeen kirjas
tosta, Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki, puh. 90-765 428 tai 766 
429.
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TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTOON VUODEKSI 1989 TILATUT 
ULKOMAISET AIKAKAUSLEHDET

Das Argument. Argument Verlag. West-Berlln. 1989-
Capital & class. Bulletin of the Conference of Socialist Economics. 
London. 1988-
Folkets historia. Utg. av Förbundet för folkets historia. Stockholm. 
1988-
Gender and history. Basil Blackwell. Oxford. 1989-
Historisk tidskrift. Svenska historiska föreningen. Stockholm. 1988-
History workshop. A journal of socialist historians. Oxford. 1988-
International labor and working class history. Ed. by Studies group 
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