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Uurnan äärellä.
L öi hetki ratkaisun.' Taas ovet aukes, 
ja  joukko sankka astui uurnan luo 
kuin taistokentälle, ja  ase laukes, 
mut vaiti osui maaliin luoti tuo.
K uin ois-i juhlahetki kallis, suuri, 
niin vakaa joka silmänluonti on, 
jp, joka mieli luja on kuin muuri, 
ja  joka käsi varma, pelvoton.

Käy esiin äiti: ” Pienten orpoin tähden 
tään lipun lasken mielin toivovin.”
Käy vanhus harmaa: ” Kohta pois jo  lähden 
mut vuoksi veljein työni viimeisin.”
Käy neito vakaana ja nuorukainen:
” On vielä edessämme elontie,
sen varjoja näin karkoitamme vainen.”
—  N iin uurnaan kukin lippusensa vie.

N iin uurnaan kukin laskee toivollensa 
ja  polopäiväin huolet polttavat 
ja  lujan uskon uuden huomenensa 
ja piinan, pistot, kohlut katkerat.
On hetki ratkaisun. Taas ovet aukee, 
käy taasen taajat parvet uurnan luo 
kuin taistotanterelle. A se laukee.
M ut m a a l i i n o i  k e u d e n luoti tuo!

Lyyli Eronen,

Ketä sosialidemokraattiset naiset ovat asettaneet 
eduskuntaehdokkaikseen ?

Seu raavassa  annam m e san an vuoron  niille naistovereille , jo ita  sos.-dem . naiset kautta m aan ovat asettaneet 
ehdokkaikseen näissä eduskuntavaaleissa. A ikaisem m in olem m e jo  lukijo illem m e esittäneet m istä vaalipiiristä 
kukin on  asetettu ehdokkaaksi.

Naisten merkitys eduskuntatyössä.
Suomessa, jossa naisilla on sekä kunnallinen 

että valtiollinen äänioikeus ja  vaalikelpoisuus, on 
naisia myöskin valittu edustajiksi sekä eduskun
taan että kunnan valtuustoihin. Vaaleissa ovat 
naiset tärkeitä tekijöitä, he kun äänillään voivat 
vaikuttaa vaalien tulokseen ratkaisevasti. Vaalien 
-lähestyessä koetetaankin eri puolueryhmien puo
lelta erikoisesti vaikuttaa naisiin, koska uskotaan 
heidän olevan vastaanottavampia ja  epäitsenäi- 
sempiä kannan määräämisessä. N iin
ollen näin vaalien edellä on meillä
kin syytä erikoisesti tarkastaa nais
ten toimintaa eduskunnassa ja  edus
kunnan ulkopuolella.

Yhteiskunta on kokoonpantu mie
histä ja  naisista, ja  kummallakin 
sukupuolella on jossain m äärin oma 
maailmankatsomuksensa, joka osaksi 
johtuu luonnonlain määräämistä eri
laisista tehtävistä. Nainen, joka 
kautta aikojen on ollut lapsipuolen 
asemassa, on luonnollisesti jäänyt 
kehityksessä jälelle, sillä valtiollista 
sivistystä ei saada niin kauvan kuin

ei ole tilaisuutta ottaa osaa julkiseen toimintaan. 
Säätyvaltiopäivien aikana olivat vain omistavan 
luokan miehet oikeutettuja ottamaan osaa niin 
kunnallisten kuin valtiollisten asiain, hoitoon. Sen 
aikuisen lainsäädännön pääperiaate olikin turvata 
omistavan luokan edut, niin ettei omistamaton 
luokka, työväki, päässyt niihin käsiksi. E ikä siinä 
kyllin, että omistava luokka turvaisi itsensä työ
väestöä vastaan, se asetti itsensä myöskin naisen 

holhoojaksi avioliitossa sekä turvasi 
itsensä ulkopuolella avioliittoa siittä- 
miensä lasten mahdollisilta vaati
muksilta, säätäen lain, joka teki sel
laisen lapsen perinnöttömäksi.

Yksikam arisen eduskunnan ai
kana ovat työväenluokan mies- ja 
naisedustajat toimineet yksimielisinä 
niiden vääryyksien korjaamiseksi, 
joista edellinen lainsäädäntökausi on 
niin rikas. Ja tämä aika on näyttä
nyt, miten tärkeätä on, että nainen 
saa olla mukana lainlaadintatyössä, 
sillä eduskuntatyö käsittää ei ai
noastaan valtiollisen vaan myös
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taloudellisen elämän suuntaviivojen määrää
misen. Ja kun tulee kysym ykseen lastenhoi
don, taloudenhoidon, aviopuolisoiden oikeussuh
teen, ulkopuolella avioliittoa syntyneiden lasten 
oikeudellisen aseman turvaaminen, kätilötoimen 
järjestäminen y.m. samanluontoisten lakien käsit
tely, niin ymmärtää, että ne ovat asioita, joiden 
oikein ratkaisemiseksi tarvitaan naisten käytän
nöllistä kokemusta, jota kokemusta eivät miehet 
omaa siinä määrin kuin tällaisten asiain käsitte
lyssä tarvittaisiin. '

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on vii
me istuntokaudella käyttänyt paljon aikaa kansa
laissodan jälkiselvittelyjen hoitoon. 80,000 valtiol
lisen vangin, 20,000 sotaorvon ja  tuhansien sota
leskien onneton asema on antanut eduskuntaryh
mälle aiheen lukuisiin alotteisiin ryhmän puolelta. 
E i ole ryhmän vika, ettei kaikkia vankeja saatu va
paaksi, koska meiltä puuttui siihen voimakeinoja, 
sillä porvaristo enemmistönä ollen ei voinut kos- 
tontuntoaan kuolettaa. Naisedustajani aloite eläk
keen maksamisesta sotaleskille ja  -orvoille jäi 
eduskunnan porvarillisten painostuksesta tällä is
tuntokaudella käsittelemättä. Sen sijaan saatiin 
tulo- ja  menoarvion yhteydessä naisedustajain eh
dotuksesta määräraha sotaorpoja varten korotet
tua. Jos kunnat olisivat anoneet enempi avustusta 
sotaorvoille, olisi määrärahaa voitu vieläkin lisätä.

. Naisten osanotolla eduskuntatyöhön on sitä
paitsi suuri kasvattava vaikutus naisiin. yleensä. 
Onhan tunnettu tosiasia, että niin kauvan kuin 
ihminen tietää, ettei hänellä ole mitään vaikutus
valtaa jonkun asian ratkaisuun, hän ei viitsi ottaa 
edes selvää asian vaiheista. M itä se häntä liikut

taa? Mutta kun hän tietää että hänellä on sitä 
ajam assa luottamushenkilöt, joiden välityksellä 
hän voi ja  saattaa vaikuttaa asiain ratkaisuun, niin 
se luonnollisesti innoittaa häntä seuraamaan asiain 
kehitystä ja  kulkua.

Eduskuntatyössä ovat naiset alottelevia, mutta 
tämä aika on näyttänyt, että naisten osanotto eri
näisten lakien laadintaan on kokonaisuuden kan
nalta välttämätön. Sitäpaitsi on se omiaan pois
tamaan monet niistä ennakkoluuloista joita nai
siin nähden on olemassa. M utta tärkein kaikista 
on, että se innostaa naisia toimimaan, sillä se näyt
tää, että eduskuntatoiminnan avulla meillä on 
mahdollisuus vallata työväestölle määräämisvalta 
yhteiskunnassa. Parlamenttaarisen toiminnan 
kautta ja  avulla on työväestö vähitellen vahaava 
itselleen vaikutusvaltaa, ja  sitä valtaa käyttämään 
tarvitaan valistuneita miehiä ja  naisia. Ja siihen 
kouluuntuu parhaiten ottamalla osaa käytännölli
seen työhön.

N ykyisten voimasuhteiden . vallitessa ei edus- 
kuntatyöllä saada sitä tulosta kuin siltä olisi syytä 
odottaa, sillä porvaristo ollen enemmistönä sane
lee toistaiseksi päätökset. He myöntyvät vain 
sellaisiin uudistuksiin, jotka eivät tuota omista
valle luokalle suuria uhrauksia. Siksi on jo ensi 
vaaleissa koetettava saada eduskuntaan sosiali
demokraattinen enemmistö ja  siihen voivat naiset 
ratkaisevasti vaikuttaa tekemällä voim akasta agi- 
tationityötä sosialidemokraattisen vaaliliiton hy
väksi.

K aikki voimat liikkeelle, että heinäkuun I— 3 
päivänä saadaan sosialidemokraattinen enemmistö 
eduskuntaan. Miina Sillanpää.

Mihin sosialidemokraattisten naisten erikoistoiminta 
tähtää?

M o tto : ” N aisen  täydellinen vapautus ja  hänen
yhdenvertaisuutensa m iehen rinnalla 011 k u lt
tuurikehityksem m e pääm ääriä, jo n k a  toteuttam ista 
ei m ikään mahti maan päällä voi estää.

Joukkojen  taistelu  kohdistuu nyttem m in k a ik 
kea luokkaherruutta vastaan niissä m uodossa se 
ilm eneekin. K u n  täm ä viim einen luokka on uuden 
ajan  köyhälistö, niin tulee sen h istorialliseksi teh
täväksi tuottaa sekä om a vapautuksensa, että 
m yöskin kaikkien  muiden sorrettujen, siis nais
tenkin vapaus.”

A u g u st B ebel, N ainen ja  Sosialism i.

Naisten tasa-arvoisuuspyrkimykset sukupuo- 
lellista sortoa vastaan, joka naisten osaksi kautta 
aikain on tullut, ovat alkaneet jo  hämärässä mui
naisuudessa, vaikkakin ne ovat muodostuneet var
sinaiseksi järjestyneeksi naisten vapautustaiste
luksi vasta viim e vuosisadan keskivaiheilla.

Tässä miesten ja  naisten keskinäisessä kamp
pailussa on heitetty sangen teräviä arvosteluja

puolelta ja  toiselta. Naisten tasa-arvoisuuden 
vastustajat ovat vedonneet naisen heikompaan 
kehittyneisyyteen, ovatpa yrittäneet todistaa, että 
nainen ei luonnonlahjojensa, aivojensa pienuuden 
y.m. johdosta voisi koskaan kehittyäkään miesten 
kanssa tasaväkiseksi eikä hän siis näin ollen tar
vitsisi mitään yhteiskunnallisia oikeuksia. Lisäksi 
pidettiin naista erikoisen sopimattomana tähän 
uuteen asemaansa jo  yksistään sen vuoksi että hän 
oli nainen.

Ei ollut niinollen ihme, jos miehet naisten tasa- 
arvoisuuspyrinnöistä huudahtivat pyhää vihaa 
täyn n ä: ” K uinka kauan on naisilla ollut lupa luo
pua sukupuolestaan ja  tekeytyä mieheksi? K uinka 
kauan on ollut tapana heillä jättää hartaat koti- 
huolensa ja  lastensa kehdot, sekä esiintyä julki
silla paikoilla, pitää puheita, asettua sotajoukkojen 
riveihin, sanalla sanoen täyttää tehtäviä, jotka 
luonto on tarkoittanut vksin miehelle? Luonto o»*


