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Lakkautetut Ihanneliitot.

Maamme valtiollinen asema on viim e aikoina yhä kär
jistynyt. Tuskin päivää kuluu ettei mitään uutta toim en
pidettä tulisi julkisuuteen, toimenpidettä jolla tahdotaan 
järkyttää olemassa olom m e perusteita. Venäjän taantumuk
sellinen hallitus ja  sen uskolliset kätyrit meidän maassamme 
näkevät toiminnalleen yhä uusia vastuksia, ja vaikka nämä vi- 
hollislöydöt ovat usein aivan naurettavat, niin siitä huolimatta 
ovat ne lyötävät maan tasalle. Ja  kun ei keksitä mitään 
todellista vastustajaa, kun kansa elää omaa tyyntä rauhallista 
elämäänsä, antamatta kiihoittaa itseään, kasvattaen itseänsä, 
tietoisena siitä, että taantumuksellisen hallituksen täytyy 
lopultakin kukistua omaan mahdottomuuteensa, kysym ys on 
vain ajasta. Ja  uusi aika tuo uudet tavat tullessaan, ja  sil
loin kyllä havaitaan että kansat voivat elää ja  kehittyä ainoas
taan vapaassa toiminnassa. Nyt on hallitus taas ryhtynyt 
hakemaan oletettuja vihollisiaan ja luullut ne tällä kertaa lyötä
vänsä lasten joukosta.

E ipä olisi luullut että vilkkainkaan mielikuvitus olisi 
voinut keksiä ihanneliittojen toiminnassa mitään rikollista, 
jos yleensä ei rikoksena pidetä sitä, että ihmisiä opetetaan 
järjestelmälliseen ja säännölliseen elämään. Mutta meidän 
senaatti, tai oikeammin kenraalikuvernööri on nähnyt näissä 
lasten järjestöissä yleisvaltakunnalle vaarallisen ilmiön, ja 
siksi niiden toiminta on nyttemmin ankarasti kielletty.

M ikä on sitten ollut ihanneliittojen tarkoitus?
Ihanneliittojen tarkoitus on ollut herättää työläisten lap

sissa itsenäistä ajatusta siitä elämästä jossa he tulevat elä
mään ja toimimaan. Koota työläisten lapset, jotka useimmiten 
saavat olla oman onnensa nojassa, kaiket päivät ilman perään- 
katsomusta ja  ohjausta. Kaupungin kadut ja kylien kujat 
jonne nämä joutuvat, eivät lienee niinkään hyviä opetus- 
paikkoja lapsille. Kun ihanneliitot ovat perustetut juuri 
vastapainoksi tuolle katuelämälle, tarkoituksella vetää lapset 
järjestettyyn toimintaan, pyhäkouluun jossa ei lapsille ope
teta tuota nukuttavaa uskontoa, mutta sensijaan urheilun, 
laulun ja leikkien avulla herättää heissä toimintahalua, pyr
kimyksiä hyveisiin kuten raittiuteen, rehellisyyteen, työtar- 
moon ja kyöhyyden syiden ym märrykseen. Mutta nämäkin 
seikat nykyvät olevan hallitukselle vaarallisia. Ja  kun seuraa 
hallituksen toimintaa niin tämä on kyllä johdonm ukainen 
rengas siihen toimintaketjuun mitä hallitus on muuten toi
minut kansan edistys-, sivistys- ja raittiusrientojen viholli
sena.

Jo  viime syksynä kun senaatti määräsi lopetettavaksi 
partiopoikaliikkeen, porvarillisten lasten järjestöt, jo  silloin 
herätti tämä toim enpide yleistä huomiota, vaikka m eikäläis
ten kannalta ei voitukaan hyväksyä niiden toimintaa, ei 
niissä kuitenkaan ollut mitään lainvastaista, sillä elämmehän 
me maassa missä m eillä on kokoontumis-, lausunto- ja sa
nanvapaus. Tätä lakia ei ole myöskään kumottu, joten se 
on vielä voim assa. Täm ä kaikki todistaa siis sitä, että 
senaatti ei välitä laillisuudesta, ei oikeuksista, antaa vaan käs
kyjä ja  määräyksiä joilla ei ole mitään oikeudellista pohjaa. 
Mutta näiden laittomien hajoituskäskyjen seuraukset ne m yös 
kiihoittavat kansaa, niiden seuraukset ovat aivan päinvastaiset 
kuin oletetaan. Sillä jos tarkoitus olisi estää lapsille opetta
masta sosialism in oppia niin sitä ei voida estää ei mahdilla 
eikä millään. Sillä kun hallitus näillä toimenpiteillään antaa 
niin voimakkaat aseet työläisten käsiin, niin herää pakosta
kin vastustamisen halu, ja niin rupeaa jokainen vanhin omien 
lapsiensa ihanneliitto-opettajaksi, ja  siihen ei mahda minkään 
mailman hallitukset kaikkine salapoliisi- ja urkkijajärjestöineen 
niin mitään. Mutta salaisella toiminnalla on aina omat 
varjopuolensa, sitä kun ei voida valvoa kun opetus ei ole 
julkista. Kun nämä nykyisien lakkautettujen ihanneliitto
jen lapset kasvavat, on aivan varmaa, että niistä kasvaa 
paljon tarmokkaampia nykyisen sortojärjestelmän vastustajia, 
kun mitä heistä olisi muuten tullut. Täten valmistaa taan
tumus omaa surmasilmukkaansa, valmistaa maaperää sosiali-

demokratiselle maailmankatsomukselle, joka kerran toteuttaa 
kansojen vapauttamisen. Sen jouduttamiseksi työskennel- 
käänune. M. S.

Työläisnaiset osuuskauppojen 
palveluksessa.

Yhteiskunnalliseen asemaansa nähden on nainen yhä 
edelleenkin lapsipuolen asemassa. Vuosituhansien kuluessa 
tällaiseksi kehittynyt yhteiskuntajärjestelmä on eri sukupuol
ten välistä eroa kyennyt niin tarkoin pitämään vallalla ettei 
»korkealle» kehittynyt kulttuurimmekaan ole siinä asiassa 
kovinkaan paljon kyennyt entisyyttä muuttamaan. Useita 
aloja on virkamies- ja  tiedepiireissä, joihin naisilta 011 tie 
sulettu olipa hän sitte kuinka kyvykäs tahansa. —  Työ läis
naisen aseman eroavaisuus miehen rinnalla pistäikse esiin 
vielä räikeämmin. Työvoim ainsa m yym isessä se parhaiten 
paljastuu. Kaikkialla maksetaan naisen työvoim asta vähem 
män kuin miehen, vaikkakin nainen useasti suorittaa saman 
työn kuin edellinenkin. Rehellisenä ihmisenä jokainen si- 
simmässään myöntääkin naiselle kuuluvan samat oikeudet 
kuin miehellekin, mutta ei kuitenkaan käytännössä asian h y
väksi rikkaa ristiin panna.

Sellaiset kansanomaiset järjestötkin, kuten esimerkiksi 
osuuskaupat, eivät ole välittäneet vanhasta luopua. O suus
toiminta-alalla työskentelee suuri joukko naisia ja  ovat he 
saman palkkausjärjestelmän alaisia kuten yleensä porvarilli
sissa liikkeissäkin. —  Asian ottamisella kyseenalaiseksi ei 
tietysti tarkoiteta sitä, että osuuskauppojen olisi pitänyt kyetä 
ottamaan jonkunmoista koko-askelta tällä alalla. Tiedetään- 
hän että se on ollut ja tulee toistaiseksi olemaan miltei 
mahdotonta. Mutta paljonkin silti olisivat osuusliikkeet asian 
hyväksi voineet tehdä. Löytyy osuuskauppoja, joissa hoi
tajina on eri aikoina työskennellyt nais- sekä mieshenkilöitä, 
edellinen palvellen pienem mällä palkalla. Samallaista voi 
sanoa kauppa-apulaisista, leivän paistajista y. m. Eroa ei ole 
yritettykään poistaa. O m pa vielä useasti otettu taka-askelei- 
takin palkan supistamisessa mahdollisimm an pieneksi. L iik
keen kannattavaisuus sitä vaatii, niin on väitetty.

O suuskauppojen olem assaolo edellyttää kuitenkin toista. 
Työläisten liikkeenä ja yhteiskuntaan tähtäävän luonteensa 
puolesta tulisi osuusliikkeiden toisin menetellä. Ei ainoas
taan sentähden että osuuskaupat olisivat jonkunlaisina esi
kuvina kyseessä olevan tasa-arvoisuusaatteen ajamisessa, vaan 
tulisi ennen kaikkea näin menetellä juuri osuustoiminnan me
nestymiseksi. —  Sitä tosiasiaa ajatellessa että työläisnaisten 
innostuksesta riippuu paikallisten osuuskauppojen kannatta
vaisuus selvenee asia itsestään. Se seikka nimittäin, missä 
määrässä osuuskaupat käytännössä osottavat ajavansa työläis
ten asiaa ja  etupäässä työläisnaisten asiaa, se seikka vaan 
voi osuuskauppojen tulevaisuuden taata. —  Naisethan osta
vat perheissä tarvittavat talous- ja elintarpeet. H e myöskin 
parhaiten tuntevat eri kauppojen etuudet. Ja , jo s eivät osuus
kaupat kykene paikallisten yksityisten kilpailijain rinnalla 
taistellen kyllin selvästi edellä mainittua tarkoitusta esille tuo
maan, eivät ne myöskään voi kovin varm oja tulevaisuudes
taan olla. Tällöin ne joko kituvat tahi kaatuvat, edellisessä 
tapauksessa vain väsyttävät pienen kannattajajoukkonsa välin
pitämättömiksi koko osuustoiminnalle.

Työläisnaisten suhde osuustoimintaan ei ole aivan pie
nestä merkityksestä, sen myöntää jokainen vähemmänkin 
osuusliikkeitä seurannut henkilö. Valitetaan että naiset os
tavat sieltä mistä saa halvemmalla, se on : useimmiten yksi- 
tyiskauppiailta, välittämättä siitä miten nämä ovat ennen 
osuuskauppojen olem assaoloa heitä kiskoneet ja pettäneet ja 
jota he tulevat edelleenkin tekemään jos osuusliikkeet-hä- 
viävät suoden siihen vapaan tilaisuuden. Valitettavasti • on 
näin asian laita. Harvat naiset tuntevat ja välittävät tuntea 
asian sitä puolta. —  Työskentely päivät pitkät perheensä


