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Väestökysymyksen yhteydessä on erittäin suuri 

huomio kiinnitetty äiti- ja lapsikysymykseen. Äitiys
avustus, äitiyshuoltoloiden penastaminen ja neuvon
ta-asemat ovat toimenpiteitä, joilla on suuri merkitys 
jo nyt, mutta verrattomasti vielä suurempi tulevai
suudessa. Tärkeämpää väestönkasvun kohottamisek
si on kuitenkin keksiä keinoja vähävaraisten per
heiden avustamiseksi lapsiluvun lisääntyessä. On 
suunniteltu perhepalkkausjärjestelmää, jolloin palk
ka maksettaisiin lapsiluvun mukaan, samoin myös 
asuntoavustuksia ja verohelpotuksia.

Vähemmän huomiota on sitä vastoin kiinnitetty 
aviottomien äitien asemaan, tässä nimenomaan isän 
edesvastuuseen lapsen äidin toimeentulosta. Tosin 
laki aviottomien äitien oikeudellisesta asemasta vel
voittaa isän maksamaan lapsesta, jos voidaan näyt
tää toteen, kuka on lapsen isä. Mutta tämäkin vel
voitus jää useimmiten pelkäksi paperimääräykseksi, 
josta äidit eivät paljon hyödy. Tohtori Aulis Apa
jalahti on toimittanut raskauden keskeyttämisestä 
laajan tutkimuksen, jossa hän toteaa, että joka kol
mas raskaudentila päättyy keskenmenoon. Hän on 
myöskin tutkinut niitä syitä, mitkä ovat vaikutta
neet raskaudentilan keskeyttämiseen. Siinä hän sa
noo m.m.: »Lain mukaan isälle kuuluva elatusvel
vollisuus jää useimmiten merkityksettömäksi, sillä 
isän maksettavaksi tuomittujen maksujen suoritus 
on osoittautunut vaikeasti täytettäväksi velvollisuu
deksi, josta ei lapsen äidille monastikaan koidu pie

nintäkään taloudellista tukea.» Äiti jää näin ollen 
lapsensa isän hylkäämäksi, omaistensa tuomittavak
si ja kylmän maailman ivattavaksi. Useimmiten ei 
hänellä ole varoja käytettävänään synnytyksen jäl
keen tarvittaviin menoihin; äitiysavustus on siksi 
pieni, ettei sillä pitkälle pääse. Jos kääntyy köy
häinhoidolta avustusta anomaan, annetaan se takai- 
sinmaksuvelvollisuudella, toisin sanoen lainaksi, 
jonka takaisin maksamisesta äiti on vastuussa. Ei
köhän meillä ole aivan liian hellävaroen kohdeltu 
miehiä, lasten isiä, jättämällä koko edesvastuu äitien 
yksin kannettavaksi?

Oikeudenmukainen ja arvovaltainen on ruotsalai
nen ehdotus: sikiön lähdettämisrikoksessa on mies 
tehtävä naisen kanssarikolliseksi.

Ruotsissa, jossa väestökysymys on jo pitkän ajan 
ollut päiväjärjestyksessä, on dosentti Sam Clason 
esittänyt käänteentekevän argumentin, todistusai
neiston, miehen edesvastuusta sikiön lähdettämiseen 
ja lain muuttamisen tarpeellisuudesta. Hän sanoo, 
että kun nainen on raskaana, on mies biologisesti 
katsoen aina syyllinen ja siveellisesti kanssavastuul- 
linen, usein päävastuullinen ja joskus yksin syylli
nen. Tohtori Clason alleviivaa sitä, että jos mies 
jättää raskaudentilassa olevan naisen, saattaa hän 
tämän hädänalaiseen asemaan, ja jos nainen siinä 
tilassa lähdettää sikiönsä, on mies nykyisellään ju
ridisesti katsoen täysin vapaa edesvestuusta sikiön

(Jatkuu viim. sivulla.)
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(Jatk. siv. 107.)

lähdettämiseen, paitsi niissä ta
pauksissa, jolloin hän todistetta
vasti toimii mukana. Dosentti 
Clason lisää, että nykyinen lain
säädäntö on omiaan kehoittamaan 
edesvastuuttomia miehiä käyttä
mään kaikkia keinoja pakottaak
seen naista raskauden keskeyttä
miseen, sillä jos lapsi syntyy, tu
lee mies edesvastuulliseksi pit
käksi aikaa lapsen elatuksesta. 
Jos taas nainen joutuu edesvas
tuuseen sikiön lähdettämisestä, ei 
rangaistus koske enää miestä, 
vaan tämä on vapaa ja moitteeton. 
Kaikki syy vyörytetään naisen 
yksin kannettavaksi, jotavastoin 
mies, kanssasyyllinen ja usein 
pääsyyllinen, käy täysin vapaana. 
C. ehdottaakin sikiön lähdettämis- 
rikoksia koskevaan lakiin sellais
ta muutosta, että mies, joka on 
maannut naisen, joka siitä on tul

lut raskaaksi ja lähdettää sikiön
sä, tulee osalliseksi rikokseen, jol
lei hän, todistettavasti saatuaan 

' tiedon naisen raskaudentilasta, 
ole ryhtynyt voimainsa mukaisiin 
toimenpiteisiin, jotta nainen voisi 
ottaa lapsen vastaan.

Esitettyjä muutoksia pitää do
sentti Clason luonnollisina, jos 
kerran katsotaan miehet ja naiset 
tasa-arvoisiksi lain edessä ja läh
detään siitä, että edesvastuuseen 
on vaadittava se, joka on eniten 
syyllinen. Ei myös pitäisi olla 
mahdotonta todeta ennen lapsen 
syntymää isyys, minkä perusteel
la edesvastuu voidaan vaatia.

Mitähän meillä asiasta arvel
laan?

-SO IVA LIPPUMME» . . .
(Jatk. siv. 110.)

laulu kaikui ilmoille. Aug'. Schauman 
kuvaa teoksessaan »Kuudetta vuosi
kymmenettä Suomessa» tapahtumia 
seuraavasti: »Pitkällä sillalla odotti

kaartin soittokunta. Siinä pysähdyttiin 
ja siinä esitti soittokunta ja laulukuoro 
yhdessä, itse Paciuksen johdolla, ensim
mäisen kerran hänen »Maamme»-lau
lun sävellyksensä. Se oli, voin sanoa, 
historiallinen hetki.»

Kumtäbden kentällä pidettiin sitten 
kuuluisaksi tullut juhla. Suomen lipun 
juurella piti Fredrik Cygnaeus puheen. 
Sen päättyessä »kaikki päät paljastui
vat ja kajautettiin »Maamme»-laulu, 
jota soitettiin ja laulettiin yhä uudel
leen ja- uudelleen, niin ettei silitä ollut 
tulla loppua ollenkaan.

Z. Topelius kuvasi juhlaa Helsingfors 
Tidningenissä» runopukuisessa selos
tuksessaan, jossa hän lausui m.m.:

»Niin sana siivekäs lennähtää, — 
Ylfympäri silloin raikuu 
Yks’ riemu määrätön myrskyää 
Ja torvet ylvähät säestää,
Ja »Maamme», »Maamme» se 

kaikuu.»

Suomi oli saanut kansallislaulunsa, 
»soivan lippunsa».
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