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Eduskunnan kokoontuessa.
Syyskuun ensipäivinä kokoontuu uusi äsken va

littu eduskunta työhönsä. Sosialidemokraatit tule
mat sinne lisätyin voimin ja valmiina työskentele
mään niiden päämäärien hyväksi, jotka puolue on 
vaaliohjelmassa hahmotellut ja joita selostettiin vaa
lien yhteydessä. Ensi istuntokauden työ kuluu kui
tenkin suurimmalta osaltaan tulo- ja menoarvioeh
dotuksen ja siihen liittyvien vero- ynnä muiden la
kien käsittelyssä. Valtion tulo- ja menoarvio onkin 
se punainen lanka, jonka ympärille kerääntyvät mel
kein kaikki asiat. Jos mitä lakia säädetään, se ta
valla tai toisella koskee valtion tuloja tai menoja. 
Ja sitten seuraa taistelu, mistä saadaan ne miljoo
nat, joilla koko koneisto pannaan liikkeelle, sotako
neisto mukaanluettuna, ja millä palkitaan meille 
välttämättömien elintarpeiden vienti ulkomaille. 
Porvaristo koettaa saada verotusjärjestelmän sellai
seksi, että suurin osa veroja voidaan koota yhtä hy
vin köyhältä kuin rikkaalta. Niinpä saa kaikkein 
köyhinkin ihminen maksaa kahvikilostaan yhtä pal
jon veroa kuin rikaskin. Kun köyhä maksaa veroa 
kymmenen markkaa, maksaa rikaskin vain kym
menen markkaa. Kun köyhän täytyy maksaa ruis- 
kilosta valtion kassaan, niin tämä tietää sitä, et
tä samalla summalla hän korottaa maanviljelijäin 
ruiskilon hintaa, koska ilman tullia kotimainen ruis 
olisi paljon halvempaa. Ja kun tulleilla kootaan 
suurin osa valtion tuloja, merkitsee se, että yhteisen 
kansan maksettavaksi sälytetään taakka, jota se ei 
jaksa kantaa ilman suuria kärsimyksiä. Viime ai
kaisena pulakautena, jolloin palkkataso oli alle vält
tämättömän toimeentulominimin, kerättiin tältä näl
kää näkevältä kansalta satoja miljoonia, joilla sitten 
on voitu maksaa hyvinä aikoina tehtyjä velkoja ul
komaille. Suomi maksaa velkansa, kirjoitetaan 
Amerikasta, mutta Amerikassa ei tiedetä, kuinka 
monta äitiä Suomessa on saanut mennä nälissään 
nukkumaan antaessaan lapsilleen sen vähän ruuan, 
joka heillä oli käytettävänään, tai että ei ole ollut an
taa edes lapsille ruokaa nälkänsä tyydyttämiseksi. 
Sosialidemokraattien ohjelmana on saada verotusjär
jestelmä uusituksi, saada asteettain kohoava vero

tus aikaan, jolloin niitä, joilla on mahdollisuus mak
saa, verotettaisiin suhteellisesti tulon mukaan.

Tulo- ja menoarvion yhteydessä käsitellään sellai
setkin kysymykset kuin varojen myöntäminen so
siaalisiin huoltotarkoituksiin, joihin toistaiseksi on 
varoja käytetty mitättömän vähän. Meillä ei ole 
eläkelakia, meillä ei ole äideille synnytysapua, meillä 
ei ole lapsieläkettä yksinäisille äideille, eikä yhteis
kunnan avustusta suurperheisille, paitsi valtionvir- 
kamiehille, joille maksetaan lisäpalkkaa jokaisesta 
lapsesta.

Nyt uudessa eduskunnassa tullaan sos.-dem. edus
kuntaryhmän puolelta tekemään aloitteita yhteis
kunnallisen huollon alalla, joka ala on laaja ja ki
peästi uudistusten tarpeessa.

Kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä on tällä kertaa 
työttömyyden torjuminen, ja palkkatason kohotta
minen. Palkkojen korottamisella palautettaisiin 
työläisille ostokyky, jolloin sekä elintarpeet että teol
lisuustuotteet löytäisivät ostajansa kotimaassa. Kan
san terveys ja elinvoima palautuisivat, jolloin taas 
voitaisiin toivehikkaammin katsoa tulevaisuuteen.

Asuntokysymykseen pitäisi myöskin vakava huo
mio, kiinnittää, sillä harvassa maassa asutaan niin 
ahtaasti ja huonosti kuin meillä. Huonoissa, liian 
ahtaissa ja liika-asutuissa huoneissa on suuri tervey
dellinen vaara. Taudit, kuten keuhkotauti, ja mo
net muut, leviävät juuri tartunnan kautta. Asunto
kysymys on yhteiskunnallinen kysymys, joten sitä 
on yhteiskunnan puolelta hoidettava. Ja tämä hoito 
voi olla monenlaista: lainoja omakotirakentajille, 
kunnallisia asuntoja vähävaraisille, vuokra-avustus
ta suurperheellisille y.m. Jotta saataisiin selville 
puutteellisuudet asuntokysymyksen alalla koko' 
maassa, olisi toimeenpantava tutkimus, ja sen perus
teella vasta voitaisiin saada täysi selvyys siitä, mitä 
tällä alalla olisi tehtävä.

Kysymyksiä on paljon, ja useammat niistä koske
vat naisia yhtä paljon kuin miehiä, joten meidän pi
täisi niitä seurata tarkasti, ja samalla arvostella, mi
ten eduskunnassa asioita hoidetaan ja kenen asioil
la eri puolueet kulkevat, M. S.
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