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1. KLAUSIMO ESMĖ
Nėra jokios abejonės, kad, išskyrus nedidelį privilegijuotųjų skaičių, 

darbas buvo ir yra bendras abiejų lyčių įstatymas. Tokia yra Dievo tvar
ka. Tat ir moterys čia nesudaro jokios išimties ir jų darbas negalėtų su
kelti jokių problemų. Taip atrodo klausimas, žiūrint į darbą filosofine 
prasme.

Tačiau, pažiūrėjus į darbą kaip į socialinį fenomeną, tuojau praslenka 
pro akis, kaip kaleidoskope, širdį plėšiami baugūs vaizdai: iš kasyklų iš
lenda, po aštuonių ar net po dešimties darbo valandų, į žmogų nepanaši 
būtybė, į kurią įsižiūrėjus vargais negalais gali pažinti, kad tai visiškai jėgų 
netekusi darbininkė moteris; štai vėl pilna vyrų smuklė netoli fabriko, nes 
žmonos dirba fabrike ir neturi laiko nei žmoniškai sutvarkyti kad ir skur
daus darbininko šeimos gyvenamojo kampo, nei laiku pagaminti šilto val
gio. Antai vėl būrys apdriskusių, išalkusių, murzinų, puslaukinių vaikų, 
kurie retai temato savo motiną, nes kai ji pareina iš darbo, jie jau miega 
kur nors kampe, o kai ji išeina atgal į savo darbą, jie dar tebemiega. Arba 
vėl, štai fabriko kieme susitinka vyras ir žmona: vienas eina iš darbo, o 
kitas ateina; ir taip metų metus juodu negali pabūti namie ilgiau kartu, 
juodu visiškai negali pagyventi šeimos gyvenimu.

Galėčiau papildyti tą gyvenimo romaną dar vaizdingesniais ir reljefiš
kesniais paveikslais, tačiau gana ir jau suminėtųjų, kad galėtume suprasti, 
kur glūdi dėl moterų darbo kylančių problemų esmė. Problemos kyla ne 
dėl to, kad moterys turi dirbti, bet dėl moterų darbo formų ir darbo sąlygų.

Tai yra bendrasis moterų darbo problemų pobūdis. Bet tos problemos 
įgauna specifiškai socialinį pobūdį, prisiminus, kad darbininkė dažnai yra 
ne tik moteris, bet ir žmona bei motina. Šiais dviem atžvilgiais čia trumpai 
ir iškelsime svarbesniąsias dėl šių dienų moterų darbo kylančias problemas 
ir keliais žodžiais nusakysime tas tendencijas, kurios vyrauja šių dienų Eu
ropoje tas problemas sprendžiant. Be to, įsidėmėtina, kad „moterų darbo“ 
sąvoka čia neapima vad. inteligentiškojo moterų darbo, o apsiriboja tik mo
terų rankų darbu, t. y. apima pramonę, prekybą ir transportą plačiausia 
prasme.
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2. MOTERŲ DARBAS SENOVĖJE IR DABAR.

Per amžius yra įvykę didelių atmainų moterų darbo formose. Pačioje 
pradžioje tenka padaryti vieną rezervą. Dažnai galima nugirsti kalbant, 
kad dabar moterų dirbamas darbas yra daug sunkesnis už tą, kurį joms 
teko dirbti senesniais laikais, ypačiai prieš moderninės pramonės atsiradimo 
periodą. Si tezė labai sunku palaikyti, ypačiai turint galvoje labiau nuo 
mūsų laikų nutolusius amžius. Jei moterys tada dirbo namie ir aplink na
mus, o nebuvo sukištos į modernias dirbtuves, tai tas dar nereiškia, kad 
moterų darbas buvo lengvas. — Priešingai, joms teko dirbti sunkiausius 
namų ūkio darbus. Juk ir Aristotelis patvirtina Hesiodo nuomonę, kad 
pirmąją šeimyną sudarė namai, žmona ir jautis1.

Ačiū Dievui, mes esame toli nuo tų laikų, — mažiausia, civilizuotajame 
pasaulyje, — kada moteris buvo kinkoma į vieną arklą su jaučiu ar asilu 
ir dirbo savo vyro namuose pačius sunkiausius darbus. Tačiau mes neno
rime pulti į kitą kraštutinumą ir teigti, kad šių laikų moterų dirbamas dar
bas yra labai lengvas. Priešingai, kai kurios jo formos ir šiandien yra la
bai varginančios, nors darbas dirbamas ir labai ištobulintomis priemonėmis. 
Tat darbo sunkumas ir malonumas, palyginus jį amžių bėgyje, nėra labai 
pakitęs. Laiko atžvilgiu tėra pakitusios tik moterų darbo formos.

Pirmasis skirtumas — moterų darbo vieta. Senaisiais laikais — o tie 
laikai baigiasi tik su XVIII a. — kaip moterys taip ir vyrai darbą turėjo 
arti savo gyvenamųjų namų: mažose namų dirbtuvėlėse ir namus supan
čiuose laukuose. Dabar gi vyrai ir moterys yra išvyti iš savo namų, ir jų 
darbo vietos yra kasyklos, akmenų laužyklos, prekybos, transporto bend
rovių biurai, viešųjų įstaigų erdvios salės, dirbtuvės, fabrikai ir t. t. Ir kaip 
paradoksiškai skambėtų šiandien lotynų priežodis domum manist, lanam 
fecit, kuris taip puikiai apibūdina rymėnų matronų darbo formą. Tarp 
rymėnų matronos ir XX a. moters yra didelis skirtumas: rymietė verpė vil
nas po savo namo portikais, o XX a. moteris jas verpia toli nuo savo na
mų, toli nuo savo šeimos židinio ir yra suvaržyta darbo valandomis.

Antrasis skirtumas — darbo rezultatų paskirtis. Rymo matronos ir vi
duramžių moters darbo vaisių tiesioginis tikslas buvo šeimos narių aprū
pinimas, o XIX ir XX a. moters darbo vaisiai jai nepriklauso ir tiesiogiai 
nebetarnauja jos šeimynai: šių laikų moteris dirba nežinomam vartotojui. 
Tat užmušus namų pramonę ir jos vietoje įsigalėjus modernei pramonei, 
moterys turi susirasti priemonių seniau namie pasigaminamiems darbo vai
siams kompensuoti. Ir epochos šūkiu tampa pinigas, nes tik juo tegalima 
įsigyti pragyvenimo išteklių.

Šita darbo formų evoliucija yra įvykusi dėl didelių technikos išradimų, 
kurie didžiai pakeitė gamybos organizaciją ir ekonominį bei socialinį gyve

1 Aristote, Politique, Barthėlemy-Saint-Hilaire vertimas, I 1, 86.
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nimą. Grynai technikos išradimus pasekė išradimai kredito srityje. Mil
žiniškos kredito galimybės — tarp kitko viena iš šių dienų krizės priežasčių
— leidžia sukoncentruoti pasakiškus kapitalus, kurie savo keliu leidžia kon
centruoti gamybą nemažiau pasakiško masto įmonėse, aprūpintose nuosta
biausiomis gamybos priemonėmis. Visos aplinkybės skatino masinę gamy
bą ir tos gamybos specializaciją. Ką tik gimusi moderninė pramonė ne tik 
sunaikino namų pramonę, bet ir suteikė žmonijai labai daug patogumų, 
padaugindama gyvenimo reikmenų skaičių.

Tat ar tenka stebėtis, kad tokia dalykų padėtis greitai pakeitė žmonių 
psichologiją ir net jų gyvenimo būdą. Iš namų išnyko visokios dirbtuvėlės, 
kurios dar XVIII a. gale buvo vienintelė pramonės forma; ratelis ir staklės 
išnyko iš moterų darbo įrankių skaičiaus; nėrimas, mezgimas ir siuvimas 
vis mažiau ir mažiau mėgėjų besusiranda mergaičių ir moterų tarpe; skal
bimas miestuose jau atliekamas komerciniais pagrindais organizuotose įmo
nėse; moterys net valgio namie nebegamina ir t. t. Trumpai tariant, dėl 
šitų darbo formų pasikeitimo moterys savaime buvo atpalaiduotos nuo be
galės nemalonių, sunkių ir grynai mechaninių darbų ir tuo būdu įgijo dau
giau laiko, kurį galėjo sunaudoti dvasiniams reikalams. Tos gi moterys, ku
rios išėjo iš šeimos ribų dėl socialinių sąlygų pasikeitimo, galėjo lengviau 
garbingai užsidirbti sau kasdieninę duoną ir būti labiau nepriklausomos 
privačiame gyvenime.

Ar reikia gailėtis, kaip kai kurie daro, kad tie pasikeitimai yra įvykę? 
Iš principo, žinoma, ne. Tačiau yra ir antra medalio pusė, kuriai netrūks
ta nei trūkumų, nei šešėlių. Tų šešėlių dėka ir atsiranda tie klausimai, ku
rie, paprastai, yra vadinami moterų darbo problemomis ir kurias mes trum
pai paliesime sekančiame skyriuje.

3. MODERNINIO MOTERŲ DARBO TRŪKUMAI

Jau esame matę, kad naujosios pramonės organizacijos dėka moterys 
laimi laiko, bet pralaimi tiesioginius savo darbo vaisius. Reikia surasti 
priemonių naujoms išlaidoms atpildyti. Dabar jau reikia pelnytis pinigų, 
kuriais būtų galima įsigyti gyvenimui reikalingus reikmenis. Tai vienas 
faktas. Čia pat įkandin seka kitas. Pramonė organizuoja masinę gamybą 
ir ten, kur ji pradeda savo darbą, ji reikalauja gausingų darbo rankų. Pir
miau sugūžė į biauriausiose higienos sąlygose dirbančias įmones vyrai; jų 
greit nebeužteko, ir paskui juos ateina jų dukterys ir seserys; tuojau tų 
nebepakanka, ir ateina motinos ir žmonos, o neilgai trukus ir maži vaikai, tie 
XIX a. darbo kankiniai ir to visais atžvilgiais išdidaus amžiaus tikra gėda. 
Dėl to tuštėja kaimai, didėja miestai su darbininkų lindynėmis ir tautų svei
katai pakertama pati užuomazga: motina ir vaikas.
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Bet tučtuojau pramonininkų tarpe prasideda konkurencija, kurios pir
mosios aukos tiesiogiai ir netiesiogiai buvo moterys. Mat, tuojau pa
stebėta, kad konkurenciją laimės tas, kam pasiseks labiau sumažinti bend
rąsias gamybos išlaidas, o tų išlaidų žymi dalis tenka darbininkų atlygini
mui. Tat jį reikia mažinti. Ir visų pirma buvo sumažintas moterų atly
ginimas, nes ta neteisybė buvo paremta klaidingu įsitikinimu, kad moters 
darbas, atliktas per tą patį laiką ir tomis pat sąlygomis kaip vyro, yra 
vistiek menkesnis už vyro darbą. Ir viešoji opinija čia buvo ilgai suklai
dinta, nes argi gali moters padaryti tiek pat, kaip vyras, kada jos fizinės 
jėgos yra daug menkesnės už vyro? Eilinis pilietis, savo asmens rūpes
čiuose paskendęs, pamiršdavo arba net nežinodavo, kad moderninei pramo
nei jau ne tiek reikalinga fizinė darbininko jėga, kiek to darbininko rankų 
miklumas ir, apskritai, judesių švelnumas. Ir tik belgų bei prancūzų ka
talikų pramonininkų dėka viešoji opinija sužinojo, kad yra visa eilė pra
monės šakų. kur moteris dėl savo rankų miklumo gali daug daugiau pa
daryti per tą patį laiką, negu vyras. Bet ir šiandien dar po tiek daug 
pastangų, moterų atlyginimas už tą patį darbą yra mažesnis negu vyrų. 
Dėl to reiškinio moteris ir vyras darbo rinkoje pasidaro pavojingi konku
rentai. Ne vieną kartą yra konstatuotas faktas, kad moterys, ir ypačiai ište
kėjusios moterys, kurioms jų pačių uždarbis tėra priedas prie vyro uždar
bio, yra numušusios bendrą darbininkų atlyginimą. Šio gi reiškinio tiesiogi
nis padarinys yra darbininko šeimos pragyvenimo išteklių sumažėjimas, 
kuris atgalinai atsimuša į moters padėties šeimoje nepastovumą. Principas
— - už lygų darbą lygus atlyginimas — nėra dar pasisekęs įgyvendinti. O 
šios krizės metu mes stebime tokį kuriozinį reiškinį, kaip darbininkių mo
terų skaičiaus padidėjimas kai kuriuose šalyse; k. a. Austrijoje, Vokietijoje, 
Lenkijoje. Mažindama gamybos išlaidas, pramonė samdo ne vyrus, o mo
teris, nes šių pastarųjų mažesnis atlyginimas, ir pasidaro dažnai taip kad 
tėvas turi sėdėti namie ir tvarkyti namų ūkį, o motina turi eiti pelny
tis šeimai duoną, nes ji gauna darbo, o vyras ne. Ir tokių reiškinių pasku
tiniu metu socialinės anketos iškėlė labai daug. Kas gali ginčyti, kad šis 
reiškinys yra normalus ir nekelia jokio susirūpinimo? Bet tai yra lyg pir
masis moterų darbo etapas moderniaisiais laikais. Jį netrukus pasekė ir 
kitos.

Mat. modernioji pramonė greit pritrūko darbo rankų. Ir moterys, pra
džioje samdomos tik lengvesniems ir švaresniems darbams, dabar jau buvo 
statomos ir prie sunkiausių, nešvariausių ir pavojingiausių darbų (pvz., ka
syklose). Tuo būdu moteris tampa pavojinga vyro konkurentė ne tik darbo 
rinkoje, dėl savo atlyginimo žemumo, bet ir pačioje dirbtuvėje.

Tapę konkurentais ir bejėgiais prieš organizuotą kapitalą, vyras ir mo
teris, abu yra priversti pasidaryti vargšais ir tuo pat metu dirbti labai ne
higieniškose sąlygose.
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Po šių kelių pastabų padarytinos šios išvados. Dėl gamybos srityje įvy
kusių radikalių pasikeitimų apmokamas moters darbas principe pasidarė 
neišvengiamas. Ir tai nėra jokia blogybė. Nelaimė yra ne ta, kad mote
rys- dirba apmokamą darbą, bet kad:

1. Moters darbas buvo blogai atlyginamas ir dėl to ji tapo vyro konku
rentė darbo rinkoje, o iš to sumažėjo ir darbininko šeimos ištekliai; vien 
todėl moterys motinos užplūdo darbo rinkas, ir darbininko šeima neteko ne 
tik materialinių išteklių, bet ir brangiausio savo turto — motinos ir žmonos.

2. Moterys buvo, ir dar yra, priverstos dirbti tokiose antihigieniškose 
sąlygose, kuriose jų ir būsimųjų kartų sveikatai yra didelių pavojų.

Pramonė, norėdama sumažinti savo gamybos išlaidas, samdo mo
teris tokiems darbams, kurie pradžioje dėl savo sunkumo ar nešvarumo te
buvo duodami tik vyrams, ir tuo būdu pagimdė visai nereikalingą konku
rencijų, kuri atnešė daug žalos darbininko šeimai.

Štai tie klausimai, kurie kyla ryšium su moterų darbu moderniais lai
kais, pažiūrėjus į tą klausimą tik pačiais bendraisiais bruožais. Kiekvienas 
tuojau supras, kad šis socialinis reiškinys yra labai komplikuotas, ir dėl 
to tenka kiek nustebti, kai nugirsti tvirtinant žodžiu ir raštu, kad moterų 
darbo problema yra ta pati, kaip ir gimimų skaičiaus mažėjimo problema. 
Tiesa, moterų darbas turi ir šiam pastarajam reiškiniui įtakos, tačiau tvir
tinti, kad gaminių kaičius per, paskutinius 25 metus mažėja tik dėl to, kad 
milijonai moterų yra priverstos uždarbiauti, yra daugiau negu nerimta.

Šiais aukščiau suminėtais socialiniais reiškiniais greit susidomėjo ir 
politikai ir mokslininkai. Prasidėjo ginčai, kūrėsi teorijos. Sekančiose 
skiltyse mėginsime trumpai atpasakoti tas tendencijas, kurios buvo ar yra 
pasireiškusios tuos klausimus vienaip ar kitaip sprendžiant.

4. PASTANGOS SUŠVELNINTI EKSCESYVINIO MOTERŲ DARBO PADARINIUS

Kai buvo pastebėta, kad dėl nežmoniškų moterų darbo sąlygų visa bū
simųjų kartų sveikata ir ateitis gali nukentėti ir darbininko šeimos gyveni
mas pasidarė labai nenormalus, prasidėjo diskusijos ir užsidegė aistros. 
Vieni pradėjo iš principo neigti patį moterų darbą už šeimos ribų ir siūlė 
tuojau jį panaikinti vienu plunksnos pabraukimu, kiti siūlė visai nieko ne
daryti ir leisti kapitalui ir darbui piautis iki galutinės katro nors pergalės. 
Kiti vėl sakė, kad reikią įsikišti kam nors trečiam ir padaryti tvarką. Gyve
nimo praktikoje laimėjo trečioji tendencija, kuri besiplėtodama dabar jau 
priėjo trečiąjį etapą, kuris yra prasidėjęs tik prieš kelerius metus. Pirmasis 
etapas yra charakteringas kova dėl darbo įstatymų apskritai, antrasis cha
rakteringas specialia moterų darbo apsauga, o tretysis periodas ieško prie
monių grąžinti darbininko šeimai jos brangiausią turtą — motina. Trum
pai ir peržvelgsim tuos tris etapus.
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a. Kova dėl darbo įstatymų.

Kai moterų darbas gyveno tik pirmąjį savo etapą, Europa pergyve
no visokiausio entuziazmo periodą. Iš tikrųjų, su XVIII a. baigiasi Va
karų Europoj, viena politinė ir ekonominė era, o prasideda kita. Ateina
XIX a., pilnas puikybės ir ambicijos. Jo noras yra nei daugiau nei ma
žiau, kaip padaryti visus žmones laisvus ir laimingus. Jį lydi dvi revoliu
cijos: viena politinė, garbinanti primityvų ir natūralų žmogų ir organizuotą 
žmonių solidarumą laikanti mirštamąja nuodėme, kita — ekonominė, ku
rios priežastimi buvo garo ir audimo mašinų išradimas ir naujos ekonomi
nės doktrinos, vadinamos ekonominiu liberalizmu, suformulavimas ir pri
taikymas.

Ir ištikrųjų, dėl įvairių priežasčių, kurias nagrinėti čia būtų per platu, 
naujojo amžiaus pradžią lydi greitas turtų augimas ir visų socialinių kla
sių, ypačiai žemesniųjų, praturtėjimas. Naujieji reformatoriai, kurie manė, 
kad vienintelis laimės šaltinis yra visokeriopa laisvė, džiaugėsi ir pranašavo 
naujojo aukso amžiaus pradžią. Deja, greit horizonte pasirodė pavojingi 
debesys: turtų koncentracija ir pauperizmas.

Modernioji pramonė, sužavėta didele mašinos produkcija, greit pamir
šo, kad svarbiausias gamybos agentas yra žmogus, o ne mašina, ir pradėjo 
žmogaus darbą laikyti paprasta preke bei reikalauti, kad ir žmogus dirbtų 
tiek pat, kiek mašina. Ir atsitiko taip, kad kapitalas pasidarė ponas, o žmo
gaus darbas — vergas. „Ilgainiui, izoliuoti ir nėkieno neginami darbinin
kai atiteko išimtinai žmogiškų jausmų netekusių darbdavių malonei ir tapo 
nežabotos konkurencijos gobšumo aukomis“. — Štai tie žodžiai, kuriais 
Leonas XIII charakterizavo savo laikų darbo žmonių padėtį garsiojoje savo 
enciklikoje Rerum Novarum.

Jau atrodo, kad pauperizmas yra būtina darbininkų gyvenimo sąlyga. 
Ir gimsta nauja vergija tuo pat laiku, kada politiniu atžvilgiu darbininkas 
yra lygus darbdaviui. Konfliktas tarp darbo ir kapitalo yra neišvengiamas 
ir gresia net sugriauti pačius visuomenės pagrindus. Bet ekonominis ir po
litinis individualizmas yra vienintelė pripažinta socialinių, ekonominių ir po
litinių mokslų doktrina. Visi žmonės yra laisvi daryti ką ir kaip nori, ir 
niekas trečias negali įsikišti į darbininko ir darbdavio santykius. Kiekvienas 
valstybės įsikišimas darbo srityje yra mirštamoji nuodėmė prieš abiejų pu
sių laisvę ir lygybę. Teoretikai tvirtina, kad darbininkų klasę užpuolęs var
gas yra laikinas reiškinys, kad laisvė išgydys visas negalias ir atstatys visas 
neteisybes. Laisser faire, laisser passer, ir visa kita ateis savaime. Nelįs
kite su įstatymais į darbdavio ir darbininko santykius, nes bus sugriauti 
natūraliniai ekonominiai įstatymai. Taip, bloga yra, bet turėkit kantrybės, 
visa susitvarkys savaime. Ciniškesnieji, kaip antai Herbertas Spenceris, 
laikė tą padėtį ne tik normalia ir neišvengiama, bet net palaiminta. Jis
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rašo: „Nesugebančiųjų neturtas, neatsargių vargas, tinginių išskyrimas ir 
tas stipriųjų kilimas, išstūmimas silpnųjų ir jų pavertimas vargšais visa 
tai yra bendro, išmintingo ir palaimingo įstatymo rezultatai“2. Ir taip, vie
noje pusėje darbininkas, kuriam draudžiama net turėti savo profesinę or
ganizaciją ir kurio santykiams su darbdaviu tvarkyti nėra jokių specialių 
juridinių normų, iš antros pusės darbdavys, kuriam taip pat uždrausta tu
rėti savą profesinę organizaciją, tačiau kurio užpakalyje stovi kili darbda
viai, nes jiems ir nelegaliai susitarti daug lengviau, negu darbininkams.

Tokia padėtis ilgai tęstis negalėjo, ir žmonių solidarumo jausmai tu
rėjo sukilti prieš tuos tariamus natūralinius įstatymus ir į grynai ekonomi
nių faktorių tarpą įnešti ir teisingumo bei meilės idealą. Ir ėmė virti kova 
dėl to, kad valstybė proteguotų silpnus prieš stipriuosius įstatymo jėga. 
Trumpiau tariant, prasidėjo kova dėl darbo įstatymų. Tos kovos vėliavą 
pirmieji iškėlė Katalikų Bažnyčios atstovai: Ketteleris, Leonas XIII, de Munas. 
Decurtinsas ir kt. asmenys. Paskutiniosios XIX a. pusės didžiųjų tautų 
parlamentų stenogramos yra pilnos tų tragiškų kovų atgarsių. Ekonominio 
liberalizmo atstovai ir moksle ir politikoje neišlaikė vadinamųjų interven
cionistų spaudimo, ir pirmieji darbo įstatymai Anglijoje, Prancūzijoje, Vo
kietijoje ir Belgijoje išvydo pasaulį apie 1885 metus. Šita tezė, kad valstybė 
turi reguliuoti darbo santykius, šiandien yra visur pilnai laimėjusi, išskyrus 
Jungtines Amerikos Valstybes, kur didesni socialiniai įstatymai dar ir šian
dien sudūžta atsimušdami į Aukščiausiąjį Teismą, kuris aklai tebesaugoja 
liberalizmo principais pagrįstos konstitucijos raidę, o ne dvasią. Kadangi 
tokios darbo sąlygos sunkiausios buvo moterims ir vaikams, tai pirmieji 
darbo įstatymai visur tvarkė tik moterų ir vaikų darbą. Buvo nustatyta 
jų darbo diena, uždrausta jiems kai kurie sunkūs ir nešvarūs darbai ir pa
dalyti kiti smulkūs palengvinimai. Vėliau šituos pat dėsnius reikėjo pri
taikyti ir vyrams. Ir šiandien mes turime nuolatinę tarptautinę instituciją. 
Tarptautinę Darbo Organizaciją, kuri, valstybių, darbdavių ir darbininkų 
padedama, kuria darbo įstatymus tarptautiniu mastu. Versalio sutartis 
iškilmingai paskelbė, kad darbas nėra prekė, ir darbo santykių tvarkymo 
pagrindu padėjo Rerum Novarum principus.

b. Specialinė moterų darbo apsauga.

Bendrieji darbo įstatymai, kurie liečia kaip moteris, taip ir vyrus, 
ilgainiui nebegalėjo patenkinti labiau į klausimą įsigilinusių žmonių jau dėl 
tos pagrindinės priežasties, kad moteris yra ne tik darbininkė, bet ir būsi
mųjų kartų gyvybės nešiotoja. Įstatymui teko įsikišti ir specialiai normuoti 
moterų darbą. Tai ir pasireiškė draudimu moterims nakties darbo, nusta
tymu svorio, kurį moteris gali nešti ar stumti be pavojaus pakenkti savo

2 Herbert Spencer, L’individu contre l’Etat, 69, Paris 1888.
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sveikatai, draudimu moteris naudoti tokiems darbams, kurie galėtų pa
žeisti jos moralinę vertę, draudimu joms dirbti kasyklose, prie tokių dar
bų, kuriuos dirbant galima palengva apsinuodyti ir t. t. Pagaliau vienas 
svarbiausių specialinės moterų darbo apsaugos programos punktų yra dir
bančios moters specialiai kaip motinos apsauga, suteikimas jai privalomo 
ir apmokamo poilsio prieš gimdant ir po gimdymo ir patikrinimas jai tei
sės grįžti į darbą teisėtam poilsio laikui pasibaigus.

Šie specialūs moterų darbo įstatymai pradėta kurti jau prieš pat Di
dįjį karą. 1906 m. Berne buvo išdirbta net tarptautinė konvencija reguliuoti 
moterų nakties darbui. Ją buvo pasirašiusios visos pramoningosios valsty
bės ir pritaikiusios prie jos net savo tautinius įstatymus. Didysis karas tą 
darbą buvo sustabdęs, ir tik pirmoji tarptautinė darbo konferencija Vašingto
ne, 1919 m., vėl iškėlė tą klausimą tarptautiniu mastu ir priėmė šiandien be
veik visų kultūringų valstybių pasirašytas ir ratifikuotas specialiai moterų 
darbą reguliuojančias konvencijas. Dėl tų konvencijų įtakos po karo kū
rėsi daugelio tautų darbo teisės kodeksai, ir specialūs moterų darbo įstaty
mai yra įvykęs ir neginčijamas faktas. Kadangi valstybės interven
cijos principas darbo santykių srityje jau buvo laimėjęs, tai speciali mote
rų darbo apsauga nebesutiko veik niekur jokio pasipriešinimo iš teoretikų 
tarpo. Tam kiek priešinosi darbdaviai, ir dėl jų įtakos kai kurios valsty
bes tų konvencijų neratifikavo ir savo įstatymų pilnai tais principais ne
pagrindė.

Tik paminėtinas „mažas nesusipratimas“ — prieš specialius moterų 
darbo įstatymus pasisakė pačios moterys Open-Door, arba „Atvirųjų Du
rų“ internacionale. Tai ekstremistinis moterų judėjimas išgauti visur ly
gioms teisėms. Kadangi ta lygybė suprantama grynai mechaniškai, mate
riališkai, tai jų nusistatymas prieš specialius moterų darbo įstatymus yra 
gana logiškas: ji stato šiuo atžvilgiu darbininką vyrą ir darbininkę mo
terį į nelygią padėtį. Pačios ponios iš to internationalo užmiršo, kad pati 
prigimtis yra daugeliu atvejų tos nelygybės kaltininkė, ir dėl to nebus ga
lima dirbtiniu būdu panaikinti to, ką yra padariusi prigimtis arba, kitaip 
sakant, ko yra norėjusi Kūrėjo valia. Nors tai atrodo nerimta, tačiau Šve
dija, Norvegija, Danija ir Suomija dėl „Atvirųjų durų“ veikėjų įtakos nėra 
iki šiol ratifikavusios tarptautinių konvencijų, liečiančių specialinę moterų 
darbo apsaugą.

c. Judėjimas grąžinti darbininko šeimai motiną.

Šis etapas yra dar jaunas ir gimė su Casti Connubii ir Quadragesimo 
anno enciklikų pasirodymu. Tėvo uždarbio nepakankant, daug motinų yra 
priverstos imtis apmokamo nuolatinio darbo už šeimos ribų. Motinai regu
liariai kasdien pasitraukiant iš namų aštuonioms valandoms ekonominiam
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šeimos balansui suvesti, moralinis šeimos balansas visada pasilieka su de
ficitu. Tos padėties pasmerkimą mes randame šiuose enciklikos Quadra
qesimo anno žodžiuose: „Šeimos motinos pirmiausia turi dirbti savo na
muose, aplink savo namus ir namų ūkyje. Ir tai yra nelemta piktnauda, 
kurią reikia stengtis pašalinti nežiūrint kokia kaina, kad šeimų motinos 
yra priverstos dėl tėvo uždarbio menkumo ieškoti už šeimos ribų ap
mokamo darbo ir tokiu būdu apleisti savo pirmaeiles priedermes: pirma 
visko — vaikų auklėjimą“.

Taip, motina reikalinga šeimai, tačiau paskutinių metų anketos paro
dė, kad moterys motinos verčiasi nuolatiniu apmokamu darbu ne dėl tuš
čių užgaidų, bet dėl tėvo uždarbio nepakankamumo šeimai išlaikyti. Tat 
kai kurių asmenų užsimojimas išrišti problemą uždraudus įstatymo keliu 
šeimos motinoms verstis pašaliniu darbu ne tik problemos neišrištų, bet ją 
dar labiau sukomplikuotų. Dėl to nieko stebėtino, kad to tikslo siekiąs 
belgų senatoriaus tėvo Rutteno įstatymo projektas liko visai pamirštas.

Kas gerai yra susipažinęs su socialinėmis paskutiniųjų popiežių encik
likomis, tas gerai žino, kad popiežiai nepasitenkina vien tik iškeldami blo
ga ir ragindami geros valios žmones tą bloga šalinti, bet ir nurodo, žinoma, 
bendrais bruožais, kelią, kuriuo reikia eiti ir priemones, kurias reikia pa
naudoti. Ir šiuo mūsų gvildenamu klausimu enciklika duoda konkrečiu 
nurodymų: „Darbininkas turi gauti tokį uždarbį, kurio pakaktų jam ir jo 
šeimai... Tat dėtinos visos pastangos, kad šeimų tėvai gautų tokį atlygi
nimą, kurio pakaktų visoms normalioms šeimos priedermėms atlikti. Jei 
šių laikų pramonės padėtis to neleidžia padaryti, socialinis teisingumas rei
kalauja, kad neatidėliotinai būtų padarytos reformos, kurios garantuotų 
darbininkui atlyginimą, atitinkantį jo šeimos pareigoms (Quadragesimo 
amno)“. Štai kur kelias problemai spręsti.

Enciklika rado didelį atgarsį katalikų ir nekatalikų tarpe. Pirmas 
kompetentingas balsas tuo klausimu išėjo iš Malineso, kur to miesto arki
vyskupo kardinolo vadovaujami susirenka kasmet katalikai sociologai įvai
rioms socialinėms problemoms spręsti. Ir motinos grąžinimo į darbininko 
šeimą klausimas buvo paruoštas rimta anketa ir 1932 m. buvo suformu
luotas Malineso socialinės lygos nusistatymas. Lyga pasisakė už reikalą 
skubiai ieškoti priemonių tam klausimui praktikoje teigiamai išspręsti, ta
čiau, vartotinųjų priemonių atžvilgiu ji pasisakė už privatinę iniciatyvą, o 
kur jau jos bus per maža, ten turėtų įsikišti viešieji organai, bet tik netiesio
giai. Ta pat kryptimi yra pasisakęs Prancūzijos katalikų socialinių dar
buotojų iniciatyva 1933 m. birželio mėn. Paryžiuje sukviestas tarptautinis 
kongresas, kuriame dalyvavo 22 tautų atstovai, ir tarptautinės katalikių 
moterų draugijos lygos kongresas.

Tat niekur šiai taip svarbiai reformai padaryti katalikų nebuvo pasisa
kyta už prievartą, už motinų grąžinimą į šeimas įstatymo imperatyvo ke
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liu, nes katalikai gerai žino, kad socialinės problemos yra daug komplikuo
tesnės, negu jos kartais atrodo socialinių klausimų sprendimo monopolį be
sisavinantiems įvairių niuansų socialistams arba kraštutiniams feministams. 
Geriausias kelias šios paskutinės rūšies problemai išspręsti yra pačių suinte
resuotųjų ta kryptimi auklėjimas ir palankių ekonominių sąlygų ruošimas 
pagalbinių reformų keliu.

Pagaliau pasakytina, kad visos tos reformos, visi tie ekonominiai pa
gerinimai tol neduos pilnų rezultatų, kol kartu nebus atkrikščionintas visas 
privatusis ir viešasis žmonių gyvenimas. Tik šita reforma suprasmins ir 
visas kitas.
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