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tukseksi, vaikka sydäntä kyllä pakottaa ajatellessa niitä vaa
roja, jotka lapsia voivat kohdata ulkona. Tällaisia rikoksia 
on tapahtunut pitkin aikaa ja vain pieni osa niistä tullut 
tietoon. M utta nykyisin kun on ikäänkuin jonkunlainen 
m urrosaika, ovat rikokset tälläkin alalla lisääntyneet hirvit
tävästi ja käyneet mitä raaimmiksi.

V uoden 1904 — 1905 Valtiopäiville jätettiin pappissää- 
dyn kautta saman pykälän m uuttam ista koskeva esitysehdo- 
tus, jossa esitettiin rankaisua korotettavaksi ja syyteoikeuden 
ulottam ista yleiselle syyttäjälle toisessa m om entissa m aini
tussa tapauksessa. Mutta valiokunta esittää, että täm ä ei 
anna aihetta mihinkään toim enpiteisiin.

Minkälaisen kohtalon alaiseksi nykyinen anom usehdo- 
tus valiokunnassa tuleneekaan, on vielä epävarmaa. M utta 
toivottavaa on, että nykyisin se tulisi huom ioon otetuksi. 
Käsitykseni rikoksien rangaistuksista on ehkä erilainen kuin 
anom uksen tekijöillä, m utta yhteiskunnalla on oikeus jäse
niensä turvaamiseksi eroittaa yhteydestään henkilön, jonka 
se katsoo yleiselle turvallisuudelle olevan haitaksi. Ja kun 
tämän tunnustam m e, silloin m inusta on oikeus vaatia, että 
henkilö, joka tekee mainitunlaisen siveellisyysrikoksen on 
erotettava yhteiskunnalle vaarallisena erikseen. Lääkärit ovat 
lausuneet henkilöiden, jotka m ainittuihin rikoksiin lankea
vat, olevan eräänlaatuisia sairaita. Sitä suurem m alla syyllä 
on meillä oikeus vaatia heidät eroitettavaksi muista ijäkseen- 
kin, jos nähdään parantumattomaksi. Mitkään sakkomää- 
räykset eivät voi tulla kysymykseen, sillä rahalla voi rikas 
suorittaa m ainitun sakon tulematta rahtuakaan ajattelemaan 
rikoksen törkeyttä ja koettamatta itseään parantaa. Eikä 
rahasakko ole pätevä estämään toisiakaan lankeamasta sa
maan rikokseen.

Syytteen nostam inen näissä rikoksissa olisi ulotettava 
viralliselle syyttäjälle kaikissa tapauksissa, sillä, niinkuin jo 
mainitsin, on köyhyys suurim pana esteenä rikoksien julki- 
tulem iseen. Kun usein tytön vanhem m at ovat köyhiä, ei
vät he uskalla lähteä syyttämään usein hyvässä yhteiskun
nallisessa asemassa olevaa henkilöä. N iin jää täm ä rankai
sematta jatkamaan samaa työtä, kun sen sijaan köyhän lapsi 
on ehkä ijäksi mennyt. Ja mikä syyttäjä on 12 ja 15 
vuotias tyttö, etenkin siveellisyysrikoksesta? Meillä karte
taan sellaisista puhua sen ikäisten kuullen. Kun tämän 
täytyisi lähteä syytöstä tekemään, on se melkein m ahdoton. 
Vaikka holhooja itse asiassa on syyttäjä tämän ikäisen puo 
lesta, niin sittenkin on pääasiallinen tyttö itse ja hänet voi 
ovela vastaaja saada kyllä sotketuksi. Köyhälistön lasten 
suojelemiseksi on meidän vaadittava, että virallinen syyttäjä 
velvoitetaan nostamaan syyte mainituista rikoksista.

Tahdon puolustaa anom usehdotusta sentähden, että 
sillä esitetyllä määräyksellä saataisiin meitä niin likeisesti 
koskeva törkeä rikos vähenemään. Kun kansa saadaan 
kaikki kasvatetuksi puhtaam m alle katsantokannalle, kun ih
m iskunta kehittyy jättäen raa’at irstailut ja elämäntavat, sil
loin voim m e tällaiset rikokset lukea kuulumattom iksi. Kun 
jokainen tuntee olevansa ihminen, luom akunnan herra, jolla 
on järki ja ym m ärrys omanaan, joka elää ja toimii kaik
kien eikä itsensä hyväksi, niin sellaiselle olennolle ei sovi 
moista eläimellisyyttä osoittavat teot. Valistuksen ja kehi
tyksen eteenpäin viemiseksi on jokaisen toimittava voimain- 
sa mukaan ja koetettava saada ne esteet ja rajotukset pois
tetuksi, jotka ovat ihmisellisen kehityksen tiellä.

ni ri.

Äiti-yhdistykset.

Yksi uusim pia järjestysm uotoja työläisnaisten keskuu- 
desasa on n. s. äiti-yhdistykset. Useam m assa kaupungissa 
on niitä perustettu ja ovatkin, kuten on näkynyt ehkä 
uutuuden viehätyksellään onnistuneet vetämään puoleensa 
suuret joukot työläisäitejä, ja tämähän on kaikki hyvä. 
Mutta täm ännim ellinen järjestö ei ole saanut kaikkein jär
jestyneiden kannatusta, puhum attakaan järjestymättömistä, 
sitä on om ista riveistä ruvettu m uutam in paikoin vastusta
maan. O npa toisin paikoin asianom ainen yhdistys kiel
tänyt vahvistamasta äiti-osaston sääntöjä m uka sillä perus
teella, että paikkakunnalla jo on olemassa naisosasto, johon 
äiditkin saivat liittyä ja jos eivät sitä tahdo, pysykööt sit
ten poissa yhdistyksestä.

Kaikki tiet vievät Room aan sanottiin ennen ja eikö
hän meidän työläisten joukossa olisi syytä sanoa, että 
kaikki järjestysm uodot ovat hyviä, kun ne vaan keräävät 
joukkoja järjestöihim m e. Eikö meidän olisi jokaisesta 
uudesta järjestym ism uodosta iloittava, joka vaan kykenee 
innostam aan niitä joukkoja, jotka ulkopuolella meidän jär
jestöjä. Äitiyhdistys on yksi niitä nimityksiä, joka saa vas
takaikua juuri köyhälistön äitien riveissä.

Köyhän työm iehen vaimo, m onen lapsen äiti, joka ei 
koskaan ole saanut tulla osalliseksi yhteitkunnan paraista 
puolista, joka on saanut osakseen ainoastaan ylenkatsetta ja 
halveksimista usein ehkä omalta puolisoltaankin; eikö hä
nen toivottom assa mielessään sana, »äitiosasto» tun n u  pal
jon lähemm ältä kun »naisosasto». Kun hän sitten täällä 
tapaa toisia tovereitaan, jotka ovat samassa ajatuksessa 
tänne tulleet ja samassa mielessä osastoon liittyneet, niin 
hän tuntee itsensä siinä joukossa tasaarvoiseksi, siinä hän 
hän innostuu tyhjentämään sydäm m ensä syvyyteen kätketyt 
ajatukset, siellä hänelle avautuu uusi ajatusten maailma, ja 
siellä hän saa uusia ihanteita lapsiaan kasvattaessaan.

Sanotaan ehkä, näitä kaikkia voi saada naisosastosta
kin. Tosi kyllä, että saa, ja siellä missä voidaan sulattaa 
ne yhteen, tehtäköön, ja sielläkin missä se ei nyt ole m ah
dollista, toim ittakoon siihen suuntaan, että ne voivat yhtyä 
itsestään silloin kun on kasvettu sosialidem okratian periaat
teisiin. Eri yhdistykset tai osastot samaa tarkoitusta varten, 
vaativat luonnollisesti paljon voim ia ja turhaa työtä, mutta 
toiselta puolen tämä toimi kasvattaa tekijöitään ja pakottaa 
yhä useam m at ryhtym ään toim ihenkilöiksi, mutta älköön 
niitä vastustettako siellä missä niitä halutaan sillä juUri 
äitien keskuudessa me tarvitsemme työntekijöitä ja aatteen 
levittäjöitä.

Siellä missä naisosastot kituvat jäsenien puutteessa, 
koittakaa vaihtaa nim eä ja kutsua äitien kokous, ehkä 
onnistutte. N im ihän on m uotoseikka, innostus on pää
asia.

Miina S.

Samasta asiasta. Ylläolevan johdosta pyydän lau
sua hyvinkin vastakkaisen mielipiteen. Ne perusteet, millä 
tuossa puolletaan uusia äiti-yhdistyksiä ovat niin puutteel
lisia ja etsittyjä, että m inä en näe mitään syytä olevan nii
den perusteella kokonaisia uusia osastoja työväenyhdistyk
siin ruveta luom aan. Mielestäni päinvastoin nyt jo  luodut 
järjestöt kituvat heikon toim innan vuoksi. Naisten on kuu
luttava am m attiosastoonsa ja se jo kysyy uhrauksia ja työtä. 
Naisosasto taasen on järjestym ismuoto, jolla on vakaantunut 
tarkotus ja kymmenen vuoden kokem us takanaan. Nais- 
osastot tahtovat .kasvattaa jäseniään sosialidemokratiseen 
katsantokantaan. (Lue tämän vuoden Työläisnaisesta N:o 4).


