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Kaikkien mahdollisuuksien varalta.

Y h ä  itsepintaisem pia ovat huhut, että muka o sa  meidän 
m iestovereistam m e olisi asettunut hyvin välinpitäm ättöm älle kan
nalle meidän naisten äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden suhteen. 
O n lausuttu, että »jos kaikki muut vaatim ukset m yönnetään, ei 
tosiaankaan kannata tehdä suurlakkoa naisten tähden, sillä eivät 
he ole vielä kehittyneet niin pitkälle että heidän vaalikelpoisuu
desta olisi vastaavaa hyötyä». Em m e tahdo uskoa, että meidän 
valistuneen työluokan miehet todellakin olisivat vielä tuolla van 
hoillisella kannalla, ja  että he sivuuttaisivat puolueohjelm an, josta  
he ovat tähän saakka olleet niin ylpeät. Em m e tahdo uskoa, 
että he eivät olisi valm iit taistelem aan äitiensä, sisariensa  ja  vai
m ojen sa  puolesta. Sillä vaadim m ehan että tu levaisuud essa  jonka 
p u olesta  taistelem m e, kaikki ovat olevat yhdenvertaisia kansalaisia, 
ja että nainenkin on saava ottaa osaa  su ku n sa puolesta lakien 
laadintaan, sillä sananlasku »puulla toinen toisen asian ajaa» 
pitää aina paikkansa.

N aisten viim e edustajain k o k o u k sessa  otettiin tämä puheeksi 
ja keskusteltiin  mihin toim enpiteisiin siinä tap au ssessa  olisi ryh
dyttävä jo s  kaikkia odotuksia vastaan, sittenkin tapahtuisi että 
naiset vielä kahdennellakym m enellä vu osisad alla  katsottaisiin 
niin vähäpätöiseksi, että heidän oikeuksiensa puolesta ei m aksa 
vaivaa lakkoon ryhtyä. Läsnäolleista  naisista olivat kaikki y k s i
m ielisiä siitä, että naiset ryhtyvät silloin lakkoon yksinään , ja 
silloin alkaa lakko vaikkapa om ia miehiäkin vastaan jo s  he nyt 
meidät yksin  jättäisivät.

Jo s  nyt, kuten otaksuttavaa on, naisille m yönnettäisiin äänioi
keus, vaan ei vaalikelpoisuutta, niin esim m äinen toimi meidän 
puolelta  olisi silloin päättää vaalilakosta. O len kuullut yläluokan 
naisten sanovan miehilleen, että jo s  annatte meille naisille ääni
oikeuden, niin saatte suuren apujoukon m eistä äänestäm ään kans
sanne työluokan joukkoja vastaan. Ja  luonnollisesti olisi meidän 
m iehillä sam a toivo saada naiset m ukaan yläluokkaa vastaan. 
M utta jo s  me työluokan naiset näemme, että meitä vastaan ei 
pelata rehellistä peliä, niin me silloin tulem m e toimim aan täydel
lisesti itsenäisinä, ja  olem m e ottamatta osaa  äänestykseeen  siksi 
kuin meidänkin annetaan äänestää ketä me tahdom m e, eikä vaan 
ketä puolue käskee. Suom en työläisnaiset näyttävät tästä lähin, 
että he todellakin seisovat omilla jaloillaan, ja että he seisovat 
m yöskin  sanojensa takana. Lapsuu saika  on mennyt, nyt alkaa 
n u oru us, ja  sitä seuraa vaatim ukset ja  itsenäiset toimet.
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