
283  

Szociális reformpolitika Német- 
országban. 

A német birodalmi gyűlés nem- 
rég befejezést nyert ötödik ülés- 
szaka számos olyan határozatot 
hozott, amelyek szociálpolitikai 
szempontból komoly jelentőség- 
gel bírnak − különösen, ha figye- 
lembe vesszük, hogy a mostani 
háborús időkben a szociálpoli- 
tika kereteit sokkal szélesebben, 
kell megvonnunk, mint ahogy 
régebben, a béke korszakában 
tettük, mert ma már tágabb ér- 
telemben szociálpolitikának tekin- 
tendő mindaz, ami a nép erejét 
biztosítja és növeli. 

A Reichstag 5-ik ülésszakában 
a német szociálpolitikai reform- 
törekvések szóvivőinek nem egy 
programmpontja jutott közelebb 
a megvalósulás stádiumához. Első 
helyen a szakszervezeteknek az 
egyesületi törvény béklyóitól való 
megszabadítása említendő. Az 
idevágó bizottsági határozatoknak 
a Reichstag plénuma előtt való 
tárgyalása alkalmával még a pol- 
gári pártokhoz tartozó képviselők 
is meleg elismerés hangján nyi- 
latkoztak a szakszervezetekről − 
a konzervatívok kivételével, akik 
az egyesületi törvény mindenemü 
módosítása ellen foglaltak állást. 
Igaz ugyan, hogy ezidőszerint a 
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birodalmi kormány nem hajlandó 
az egyesületi törvény revízió alá 
vételére, nevezetesen az idegen 
nyelvűek és a fiatalkorúakra vo- 
natkozó tilalmak felfüggesztésére, 
hanem e problémákat csak az 
egész német belpolitikának a 
békekötés után történendő új 
orientálódásával kapcsolatban 
óhajtja végleg megoldani: mégis 
a birodalmi gyűlés által túlnyomó 
többséggel hozott azon határo- 
zathoz, hogy a szakszervezetek 
nem politikai egyesületek, elvileg 
hozzájárult. 

Az otthonmunka reformja, ame- 
lyet már egy négy évvel ezelőtt 
hozott törvény mondott ki, eddig 
csak papiroson volt meg. Az 
összes szakszervezetek és a tár- 
sadalmi reformpolitika hívei be- 
adványt intéztek a Reichstaghoz, 
hogy a törvény határozmányai az 
életben is megvalósulást nyerje- 
nek. Ε beadványt az összes pár- 
tokhoz tartozó képviselők ma- 
gukévá tették. A kormány θ te- 
kintetben nem nyilatkozott a 
Reichstag előtt, de kétségkívül 
nem fog elzárkózhatni a bead- 
ványban foglalt jogos és méltá- 
nyos követelések teljesítése elől. 
Evvel szemben a belügyi állam- 
titkár kijelentette, hogy a porosz 
kereskedelem- és iparügyi mi- 
niszterrel egyetértően elhatá- 
rozta, hogy .a péküzemekre vonat- 
kozólag kimondott éjjeli munka- 
tilalmat a háború után is fenn 
fogja tartani, mert az éjjeli munka 
feleslegesnek bizonyult. A Reichs- 
tag az erre irányuló javaslatot 
szinte vita nélkül elfogadta. Egy 
további határozat kimondja, hogy 
a birodalom kötelessége, hogy a 
megfelelő nyersanyagok hiánya 
miatt keresetüket vesztő textil- 
munkásokat kellő támogatásban 
részesítse, és ezzel kapcsolatban a 
 

centrum Schiffer képviselő kezde- 
ményezésére azt javasolta, hogy 
az 1914 decemberében a háborús 
heti segélyezés, a hadbavonultak 
családjainak támogatása, valamint 
a munkanélküliek segélyezése vé- 
gett létesített 200 millió márkás 
alap megújíttassék. Az államtitkár 
a szövetségi kormányok nevében 
ehhez hozzájárult. 

Számosak a közélelmezés kér- 
déseire vonatkozó határozmányok, 
amelyek legnagyobb részét a 
birodalmi gyűlés egyhangúlag 
fogadta el. Azzal a követeléssel, 
hogy az élelmiszer- és takar- 
mányárak minden uzsoraszerű 
emelése leküzdessék és legalább 
a tej-, hüvelyes vetemény-, gyü- 
mölcs, zsir-, főzelék, és húsárak 
maximáltassanak, a gabona és a 
liszt maximális árai leszállítassa- 
nak stb. csak a konzervatívok 
szálltak szemben. 

A közélelmezés szempontjából 
a legjelentékenyebb a szociál- 
demokratáknak a Reichstag által 
elfogadott az a határozata, hogy 
egy központi élelmiszerhivatal ál- 
litassék fel, azzal a joggal, hogy 
élelmiszereket lefoglaljon, kisajá- 
títson és a községi testületek között 
osszon ki. A belügyi államtitkár 
kijelentése szerint azonban e ja- 
vaslatnak kevés kilátása van arra, 
hogy a Bundesrat hozzájárulását 
elnyerje. 

Az itthonmaradottaknak, külö- 
nösen pedig a hadbavonultak 
családtagjainak a segélyezése is 
bő és sokoldalú megvitatás tár- 
gyát képezte és a birodalmi gyű- 
lés e téren is több üdvös újítást 
vett határozatba. 

Az elfogadásra került szociál- 
politikai javaslatok közé tartoz- 
nak a munkabérek javítására 
vonatkozó javaslatok. A kormány 
felszóllíttatott, hogy: 
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 1. tekintettel a magas élelmi- 
szerárakra a birodalom 3000 
M-nál kisebb fizetésű hivatalno- 
kait valamint a birodalmi üze- 
mek munkásait drágasági pótlék- 
ban részesítse, amelynek nagy- 
sága a családtagok számához 
igazodjék, 

2. amennyiben katonai szállí- 
tásokkal való megbízások jönnek 
kérdésbe, a munkásoknak meg- 
felelő munkabér elnyerésére irá- 
nyuló törekvéseit támogassa, vala- 
mint a munkásoknak drágasági 
pótlékokra vonatkozó kívánságait 
a lehetőséghez képest karolja fel. 

Fentiekben csak vázlatosan 
ismertettük a Reichstag főbb 
szociálpolitikai határozatait − de 
ebből a vázlatos ismertetésből is 
kitűnik, hogy a német birodalmi 
gyűlést új szellem kezdi átlen- 
geni − és mindinkább szakit a 
konzervatív politika azon vezér- 
elvével, amely szerint mindaz, 
ami a szociálpolitikai törekvé- 
sekkel összefügg, a háború alatt 
tabunak tekintendő. Az újítások 
még nem gyökeresek, de a kez- 
det a jövőre nézve kedvező per- 
spektívát nyújt és azzal a re- 
ménnyel kecsegtet, hogy a Reichs- 
tag méltónak fog majd bizonyulni 
a „Dem deutschen Volke” fel- 
írásra. Dr. V. M. 

 




