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Mitä tehty, mitä saavutettu.

Kun Suomen työväestö ensi kerran val
m istautui vaaleihin, laati se itselleen 
vaaliohjelman, joka hyväksyttiin Ou
lun puoluekokouksessa 1906. Kun 

silmäilee sanottua ohjelmaa, näkee siitä, että 
useimmat kohdat ovat tulleet eduskunnassa 
äpi ajetuksi.

Muistettava on, että  äänioikeus saatiin 
aikana, jolloin Suomi oli kokonaan riippuvai
nen Venäjästä. Suomen eduskunta sai sää
tää lakeja, m utta Venäjän keisari saattoi 
ne hylätä, kuten tapahtui kieltolaille y.m. 
ia maamme porvaristo voi vielä vaikuttaa 
ceisarin neuvonantajiin heille epämieluisten 
lakien hylkäämiseksi.

Ensimäisenä tärkeänä vaatimuksena oli 
vaaliohjelmassa ' e d u s k u n n a n  o i k e u k- 
s i e n l a a j e n t a m i n e n ’. Silloisissa 
oloissa oli eduskunnan merkitys hyvin vähäi
nen, sillä kaikki riippui hallitsijasta, Venäjän 
keisarista ja  hänen neuvonantajistaan. Kei
sari nimitti toimeenpanevaan senaatin, jonka 
jäsenillä ei ollut minkäänlaista tilintekovel- 
vollisuutta eduskunnalle enempää varain käy
tössä kuin muussakaan. Niinpä monet tä r
keät eduskunnan päättäm ät lait j ätettiin vah
vistamatta. Vasta Suomen itsenäisyyssaavu- 
tuksen jälkeen toteutui työväen vaatimus 
eduskunnan oikeuksien laajentamisesta, niin. 
että hallitus on eduskunnasta riippuvainen.

Toinen tärkeä kohta oli k u n n a 11 i i s e n 
ä ä n i o i k e u d e n  m y ö n t ä m i n e n  
t y ö v ä e l l e .  Kunnallinen äänioikeus kuten 
muistetaan perustui ennen varallisuuteen. 
Kunnallista valtaa koettivat porvarit mah
dollisimman kauan säilyttää käsissään. Niin
pä kestikin kymmenen vuotta ennenkuin saa
tiin kunnallinen äänioikeus eduskunnassa 
läpiajetuksi ja  silloinkin työväestön suuren 
painostuksen avulla. Työväestön kunnallinen 
toiminta on siis. verrattain nuorta, joten sillä 
alalla ollaan vielä kokemattomia, kunnallinen 
toiminta kun sitäpaitsi on monipuolista ja  
paljon kykyä kysyvää. Ja  kun ottaa huo
mioon, että juuri kunnat joutuvat suurim
malta osaltaan toteuttamaan eduskunnan 
päätökset, niin ymmärtää kunnallisen toimin
nan tärkeyden.

Maalaisköyhälistön aseman parantaminen 
oli yksi tärkeä kohta vaaliohjelmassa. Siitä 
on näkyvänä tuloksena saatu torppien lunasr 
tuslaki läpiajettua, jonka mukaan torpparit 
saivat verrattain edullisilla ehdoilla lunastaa 
viljeleinänsä torpat omikseen. Kymmenet

tuhannet itsenäistyneet entiset torpparit 
varmasti tuntevat tuloksen hyödyn, joskin 
lunastuslaki olisi saatu parempi, josi sosiali
demokraatit olisivat saaneet olla mukana 
myöskin ratkaisevalla hetkellä.

Työväensuojelus- ja  8-tunnin työaikalaki 
on saatu eduskunnassa läpiajettua ja  useam
malla ammattialalla toteutettua. Ne, jotka 
m uistavat 10—12—14 tuntiset työpäivät, 
ymmärtävät, mikä merkitys tämän vaati
muksen toteuttamisella on ollut. Ja saavu
tuksella olisi vielä suurempi merkitys, jos 
työväenjärjestöt olisivat kyllin voimakkaat 
niiden käytäntöä valvomaan.

Verouudistus, joka oli vaaliohjelmassa, on 
saatu hyväksytyksi, j oskaan ei siitä ole muut
tuneiden raha-arvojen takia toistaiseksi suu
rempaa parannusta oloihin saatu, tulliverotus 
kun on päinvastoin kohonnut.

Yleinen koulupakko on saatu toteutettua. 
Oppivelvollisuuslaki on jo käytännössä ja  
toteutuu asteettani itsestään, vaikka sillä on 
vieläkin porvaristossa vastustajansa. Myös
kin on eduskunta hyväksynyt vaatimuksen, 
että kansakoulu on asetettava kaikkien kou
lujen pohjakouluksi, joskaan ei ole vielä joh
tanut käytännöllisiin tuloksiin.

Yleinen kieltolaki on jo useampia vuosia 
ollut voimassa, niin että se on kyllin tunnet
tua.

Siviiliavioliittolaki, uskonnonvapauslaki, 
köyhäinhoitolaki, laki aviottomani lasten 
oikeussuhteesta ynnä monet muut ovat kaik
ki olleet niin suuresta merkityksestä, että 
täytyy olla sokea sen, joka niiden hyötyä ei 
tunnusta. Tosin on otettava huomioon, että 
lait eivät ole sellaisia millaisiksi soa.-dem. 
edustajat ne olisivat tahtoneet, m utta tällai- 
sinaankin kuin ne on saatu, on niillä suuri 
merkitys, jos vain osataan niiden suomaa 
etua hyväkseen käyttää. Paraimmallakaan 
lailla ei ole mitään merkitystä, jos sitä ei 
käytännössä toteuteta, jos eivät ne, joiden 
tulee valvoa, että  köyhälistö saa ainakin ne 
oikeudet, jotka laki heille myöntää, valvonta
velvollisuuttaan hoida.

Mutta alkuperäisessä ohjelmassa on vielä 
toteuttam attakin hyvin tärkeitä kohtia. Van
huuden vakuutuskysymys ja  äiteysvakuutus 
sekä työttömyysvakuutus ovat niin suuri
suuntaisia ja  vaikeasti ratkaistavia, e ttä  
niistä ei ole vielä saatu mitään tulosta aikaan, 
joten niiden toteuttamiseksi on edelleen työs
kenneltävä.
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Tässä lyhyt silmäys siihen työhön, mitä 
työväestö on eduskunnallisen toiminnan aika
na tehnyt. Varmana voimme pitää, että  jos 
ei työväestö olisi niinkin voimakkaasti otta
nut osaa eduskunnan toimintaan, niin toisen
laisia olisivat tulokset olleet.

Niille, jotka väittävät, ettei m itään ole 
saavutettu, pitäisi edelläsanotun jonkunver- 
ran todistaa päinvastaista. Kun asiata nyky
hetken valossa tarkastaa, täytyy muistaa, 
että  kehitys menee jatkuvasti eteenpäin ja  
synnyttää yhä uusia olosuhteita ja  vaati
muksia. Se, jota 10—20 vuotta sitten kat

sottiin saavutuksena ihanteeksi, katsotaan nyt 
merkityksensä menettäneeksi, sillä olot ovat 
sinä aikana kokonaan muuttuneet. Ja uusi 
aika synnyttää uusia tarpeita ja  vaatimuk
sia, jotka aikanaan astuvat päiväjärjestyk
seen ja  vaativat taas uusia toimenpiteitä 
työväen puolelta. Sellaisina ajan vaatimina 
voimme vielä mainita elintarve- ja  vuokra- 
säännöstely lait ja  onnettoman kansalaisso
dan jälkiselvittelyn toimenpiteineen valtiol
listen vankien vapauttamiseksi, joka on kysy
nyt paljon aikaa ja  työtä. Miina. S.

Nykyajan Eevat ja Aatamit.
Nykyaikaiset aviomiehet ja  vaimot oli erään amerik

kalaisen presbyteriläisen papin joku aika sitten Chica
gossa pitämän saarnan aiheena ja  esitti hän tuossa saai- 
nassaan m.m. seuraavia väitteitä miesten eiaista heik 
kouksista:

"Miehet haluavat hyväilyä enemmän kuin mitään 
muuta maailmassa. Siitä johtuu, että nykyaikaiset 
vampyyrit, jotka suutelevat miehiä 30 minuutin ajalla 
enemmän kuin aviovaimonsa kuuden kuukauden_ ajalla, 
saavat aikaan niin useissa tapauksissa kotien hajaantu
mista. Useimmat miehet eivät tahdo tunnustaa, että he 
haluavat naisten hyväilyä. Mutta tosiasia on se, että 
pikkuinen suutelo, halailu, yksi tai kaksi hyväilevää 
imartelua, ovat suurimmat asiat maailmassa miehelle, 
jos hän saa niitä osakseen kotiin tullessaan.”

Ja  pastori kuvaili synkin värein nykyaikaisten avio
vaimojen puutteellisuutta tässä suhteessa, selittäen, että 
aina Raakelista asti kautta aikakausien ovat aviovaimot 
pilanneet kotiensa onnen. Pastori antoi sitten vanhan 
ajan aviovaimoista raamatun kertomuksien mukaan seu- 
raavan musertavan arvostelun:

"Naisena oli Raakel ali right, mutta Jaakobin vaimona 
oli hän täydellisesti epäonnistunut. Sitten kerrotaan 
myöskin Delilasta. Hän oli pahinta laatua vampyyri. 
Vanha Simson-parka luuli saavansa rakastavan vaimon 
ottaessaan hänet puolisokseen. Ja  Jobin vaimo ei_ ollut 
sen parempi. Jos hän eläisi meidän, päivinämme, niin me 
nimittäisimme hänet kullankaivajaksi. Sillä hetkellä, 
jolloin Job menetti maallisen omaisuutensa, hylkasi vai
monsa hänet.”

Naissuvun esiäiti Eeva kuitenkin .sai pastorin saar
nassa kunnia-aseman verrattuna toisiin raamatullisiin 
prominentti-emäntiin, kun sensijaan Aatamiparka ku
vattiin itsekkääksi olennoksi seuraavin sanoin:

"Aatami oli itsekäs. ,Minä olen kaikki kaikessa” oli 
hänellä tunnuslauseensa samoinkuin useilla aviomiehillä 
meidänkin päivinämme.”

Erään kuulun suffragetin nykyhommat.
Kukapa ei vielä  muistaisi englantilaista naisten 

äänioikeusliikkeen kiihkoisaa a ja ja a  Miss C h r i s t a -  
b e 1 P a n k h u r s t i a .  Hän oli aikoinaan yhteis
kuntaa repivin puhuja. J a  usein antoi hän köyttää 
itsensä rautakettingeillä lujaan sähköpylvääseen 
kiinni ennen puheen alkam ista, sillä hän sai aina olla 
varm a, että poliisit sekaantuivat hänen puheeseensa, 
ja sillä aikaa kun poliisit koettivat päästää häntä 
irti pylväästä, hän useinkin sai puhua suunsa puh
taaksi. M utta usein ennen on nähty, että fanaattiset 
sielut pian polttavat elinvoimansa loppuun ja  heistä 
tulee hartaim pia uskovaisia ja  henkimaailman pro
feettoja. Näin näyttää Pankhurstinkin käyneen. 
N ykyään hän saarnailee kirkoissa, ja  h iljattain teki 
hän saarnam atkan Canadaan ja  Yhdysvaltoihin. Hän 
on joku aika sitten puhunut N ev dorkissa Calvary 
Baptisti-kirkossa, jossa saarnassaan hän kosketteli 
yhteiskunnallisiakin kysym yksiä. Hän sanoi, _ että 
raam attu lupaa vielä uusia sotia meidän synteimme 
tähden, sillä viimeinen maailmansota oli vasta val
mistelua uudelle ja  suuremmalle sodalle. Raamattu 
on hänen mielestään ainoa k irja , jota kannattaa lu
kea ja  »usko Jeesukseen Kristukseen anioastaan voi 
pelastaa m aailm an” .

Tässä m aailm assa näyttää sittenkin vallitsevan 
vissi laki, joka m äärää, että se, joka on äärimmäinen 
toiseen suuntaan, on myöskin äärimmäinen toiseen 
suuntaan, ja  ainoastaan vastakkaiset äärimmäisyydet 
voivat yhtyä kun sitävastoin äärim m äisyyksien aja
jasta  ei voi koskaan tu lla terveen järjen  ja  siilien 
perustuvan kehityksen asianajajaa, eikä taas kehi
tyksen kannattajasta äärim m äisyyksien a ja jaa , sillä 
nämät näkyvät olevan vieraita toisilleen. Niin että 
milloin ja  m issä ikinä näemmekin jonkun äärimmäi
sen kiihkoilijan, joko oikealla taikka vasemmalla, me 
saamme olla valm iit kohtaamaan hänet jossakin toi
sessa käänteessä aivan vastakkaisella puolella, mutta 
keskeltä tietä ei häntä tarvitse koskaan hakea.


