K a n s a r a i t t i i k s i , k i e l t o l a k i k u n n ia a n !
K irj. Anton Huotari.
P aljon on maassamme vuosikymmenien kuluessa
puhuttu väkijuom ain tu ottam asta turm iosta, suoritettu
vakaum uksellista raittiu sty ötä ja lopuksi otetLi. lain
säädäntökin avuksi kansan raitistuttam isessa. M utta
siitä huolim atta olisi liian uskallettua sanoa taistelum m e
toivotun pääm äärän olevan vielä näkyvissä.
P äin
vastoin tä y ty y apein mielin m yöntää, että raittiustyön
ihanne, täysin raitis kansa, on vielä varsin kaukana.
Alussa m ainittujen yhteisten ponnistusten hedelmänä
vallitsee meillä nyt yleinen väkijuom ain kieltolaki.
M utta sitä vastaavaa kansanraittiutta ei ole vielä saavu
tettu . V äkijuom at tekevät edelleenkin suurta tirhoa
kansam m e keskuudessa.
A lkoholin v a a ra t.

H illittöm yys on kansamme veressä. Väkijuom ain vai
kutuksesta joutuu se usein raivotilaan. Lukuisat m urhat
ja muut rikokset, jo tk a tehdään humalapäissä, ovat
siitä selvänä todistuksena, ja siitähän maamme on tullut
surullisen kuuluisaksi. Niissä m urskautuu yksilöiden
onni, särkyy kotien rauha ja koko yhteiskunta n äyttää
sairauden oireita. J a täm ä yhteiskuntam m e m yrkytys
on sitäkin pelottavam paa, kun se kaikki nykyisin tapah 
tuu salassa hiipivän laittom an väkijuom aliikkeen muo
dossa.
Noiden ikäväin tosiasiain toteam inen ei kuitenkaan
saa m eitä saattaa epätoivoon. Sillä oikeata taistelijaa
vastoinkäj^miset vain terästävät irusiin ponnistuksiin.
Suurim m atkaan asiat eivät ole tässä m aailm assa kos- *
kaan toteutuneet ilman ankaraa työtä.

Alkoholin valta on todellakin vielä suuri, ja sillä on
runsaasti innokkaita puolustajia. S itä tukee vanha
tottum us, vuosisataiset traditsionit ja väkijuom aliikkeestä hyötyväin ihm isten yksityisedut. Monipäinen ja
-kätinen kapitalism i on osannut ottaa m yöskin alkoholin
siipiensä suojaan ja aseekseen olemassaoloansa puolus
taessaan. Alkoholismi on yksi niistä vetojuhdista, jo tk a
on v a lja stettu kapitalism in kaikki-m urskaavain trium fivaunujen eteen. M utta juuri siksi on kansan v ähäväki
sille kerroksille huudettava: Varokaa, sillä väkijuo
missa on köyhälistön tuho!
Täm ä ei suinkaan ole ensimmäinen varoitus. Sellai
sia on annettu, kuten sanottu, m eidänkin maassamme
jo kym m eniä vuosia. M utta kun kaikki eivät ota varoi
tuksia kuullakseen, on niitä kerta toisensa perästä
uudistettava. V äkijuom illa on näet niin viettelevä
vaikutus, että huolim atta niiden yleisesti tunnetusta
vahingollisuudesta ihm iset yhä uudelleen an tautuvat
alkoholijuom ain petettäväk si. Kansam m e pohjaker
rokset ovat kyllä jo pitkän aikaa tunteneet väkijuom ain
turmiollisuuden yksilöiden, perheiden ja koko yhteis
kunnan m enestykselle. J a sentähden on n äistä poh ja
kerroksista noussut voim akas vaatim us väkijuom aliikkeen kokonaan lopettam isesta. On tunnettu yksilöiden
heikkous tässä taistelussa, ja siksi on vedottu yh teis
kunnan apuun. T ä tä tietä tultiin lopuksi, kansan v a a ti
m usten kannustam ina, kieltolain säätäm iseen.
K ieltolak i — k a n sa n p o h ja k e rro ste n v a a tim u s .

K aikki tietä v ä t, että kieltolakim m e aikaansaaminen
ei ollut m ikään helppo asia. Kun se vaatim us ensi ker
ran esitettiin olivat kansan varsinaiset pohjakerrokset
kaikkea valtiollista sananvaltaa vailla. Heidän ääntään
ei kuultu valtiollisten neuvostopöytäin ääressä. Siitä
huolim atta nousi varsinkin köyhälistöpiireistä selvä
ja suora vaatim us: väkiju om at apteekin hyllyille! Se
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vaatim us liitettiin m yöskin työväen oman valtiollisen
puolueen ohjelm aan heti kun sellainen puolue v. 1899
perustettiin. Siitä asti 011 väkijuom akiellon vaatim us
ollut m aam m e sosialidem okraattisen puolueen oh jel
massa.
V altiollista v altaa vailla olevan kansan vaatim uksia
ei vallassaolijain tarvinnut o tta a huomioonsa. Ellei
m aassam m e olisi tapahtunut vakavia valtiollisia muu
toksia, ei kieltolain toteutum iselle olisi ollut m itään
edellytyksiä. Sillä m inkään valtiollisen harvainvallan
tarkoituksiin ei kuulu väkijuom aliikkeen lopettam inen.
V äkijuom at näet ovat y h tä hyödylliset valtiolliselle
harvainvallalle kuin kapitalism illekin. Y h tä hyvin
kuin ne tekev ät työläisestä asem aansa tyytyväisen orjan
ne myöskin haihd uttavat m ielistä valtiollisen vastustushalun. M utta kohta kun kansam m e sai valtiollisen ääni
oikeuden ja kaupunkilaisen tehdasorjan sekä maaseu
dun salotöllin asukkaan ääni tuli y h tä painavaksi kuin
m inkä tahansa raham iehen, nousi n äistä kansan pohjajou koista entistä voim akkaam pi vaatim us: K ieltolaki
voimaan! Sittenkin oli sillä vielä vuosikausien esteet
tiellään, m u tta suuren valtiollisen mullistuksen jälkeen
ja kansam m e päästyä vapaasti kohtalostaan m äärää
mään se uskalsi o tta a täyden askeleen ja to teu tti tuon
vuosikausien taisteluissa esitetyn vaatim uksensa.
K ielto lain v a s tu s ta ja t.

M utta taistelu alkoholia vastaan ei suinkaan loppunut
kieltolain säätäm iseen. Se vain m uutti m uotoaan.
Sillä alkoholi on voim akas v astu staja. Puolustajien
joukossa ovat toim eliaim pia ne, jo tk a hyötyvät alkoholiliikkeestä. Varsin innokkaita ovat m yöskin tavalliset
juom apaheen orjat. Niinikään on verrattain suuri
ju om atavan suosijain joukko, ne jo tk a ovat tottu n eet
näkem ään väkijuom ia k ä y tettäv än kaikissa suurem
missa perhejuhlissa y.m . tilaisuuksissa. J a sitten on
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suuren suuri välinpitäm ättöm ien ryhm ä, ne jo tk a eivät
v älitä koko asiasta.
K aikk i edelläm ainitut kansalaispiirit ovat kieltolain
toteutum isen vakavana esteenä. J a niiden kukkurana
on sitten virallinen välinpitämättömyys. K ieltolaki ei
ole vastenm ielinen vain noille ylem pänä kuvatuille
ryhm ille, vaan sillä on suureksi osaksi vastassaan m yös
kin virkam iesm aailm a, joiden oikeastaan pitäisi olla
valvom assa_valtiossa voimassaolevien lakien nou datta
m ista. V irkam iehet ovat yleensä porvarillisen m aail
m ankatsom uksen omaa via. He ovat kasvaneet ja kas
v atetu t vanhanaikaisissa ihanteissa. Siksi eivät he
tahdo su lattaa kieltolakia, jo k a on kansan syvien rivien
vaatim uksesta sääd etty ja ra jo itta a herrojen virkam iestenkin yksilöllisiä vapauksia. K ieltolakim m e to 
teuttam isen yksi pahim pia kom pastuskiviä onkin se,
ettei meillä ole riittäv ästi kieltolakia kunnioittavaa
virkam iehistöä. J a jo s valtion omissa palvelijoissa ei
ole kunnioitusta lakia kohtaan, kuinka voidaan sellaista
v aatia yhteiseltä kansalta.
E p ä ty y d y ttä v ä ra ittiu stila n n e .

K ieltolain ja raittiuden v a stu sta ja t m ielellään kuvai
levat nykyisen raittiustilanteem m e huonoa asemaa.
K uinka mielellämme soisimmekaan sen paremmaksi!
M utta edellä on teh ty m uutam ia viittauksia, m istä kiel
tolain toteuttam isen vaikeudet joh tu v at. Osaksi on
tähän raittiusväen om aakin syytä. K un kieltolaki sää
dettiin, oltiin aluksi siinä luulossa, ettei vakaum uksel
lista raittiu sty ötä kieltolain aikana enää tarvitakaan.
Täm ä erehdys kyllä ennen pitkää huom attiin ja rien
nettiin laim inlyöntiä korjaam aan. V älillä saivat kui
tenkin alkoholiliikkeen puolustajat aikaa jä rje sty ä v as
tustukseen ja alkoholikapitalism i ryh tyi johdonm ukai
seen työhön kieltolain kiertäm iseksi. J a tä tä ty ö tä on
se järjestelm ällisesti näihin asti h arjoittan u t. Sen an
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siota on äärettöm än la a ja salakuljetus, väkijuom ani
salakauppa, laiton väkijuom atarjoilu hotelleissa j.n .e.
K un lainsäädännön avulla on koetettu tukkia noita
reikiä, on ja tk u v a sti kek sitty uusia. Luvaton väkijuomaliike tu o tta a tavallista runsaammin, ja siksi väkijuom akapitalism in kan n attaa siihen uhrata suuria summia.
R ah a k k aat yh tym ät suorittavat vakijuom ain salakul
jetu ksen , ja jos joku lasti joutuu takavarikkoon, korva
taan vahinko yhteisesti. N ykyaikaiset kulkuneuvot
vievät täm än turm ion liemen kaukaisiin m aakyliinkin
ja m yrk y ttäv ät kansaa sielläkin. Viranom aisten huolen
pito kieltolain noudattam isesta on niin velttoa, että jopa
pääkaupungissakin, suurilukuisen poliisin nenän alla,
ju lkeasti rikotaan kieltolakia. A sianharrastajain ja
vapaaehtoisten valvojain toim enpiteiden k a u tta . on
kuitenkin saatu niin paljon aikaan, että pääkaupungin
ravintolat, aina hienom pia h otelleja m yöten, yksi toi
sensa perään ovat jou tun eet kiinni kieltolakirikoksista.
Siinä näkyy virallisen valvonnan surkeus kaikessa lois
tossaan.
E iv ä tk ä syytöksem m e viranom aisten leväperäisyyttä
kohtaan tähän lopu. K un itse sellaisetkin jä rje sty s
viranom aiset, joiden velvollisuuksiin kuuluisi kieltolain
valvonta, jou tu v at syytteeseen kieltolakirikoksista, kun
oikeuden jäsenet alentuvat väkifuom ain am m attim ai
seen salakuljetukseen, kun etsivällä poliisilla itsellään
voi olla pirtuauto ja kun raittiuden v alv ojat jou tu v at
ylempien viranom aisten toim esta syytteeseen ja ran
gaistukseen siitä, e ttä he uskollisesti k oettav at valvoa
m aassa voim assaolevan lain toteu ttam ista, niin silloin
todellakaan ei asia ole oikealla tolalla! J a onpa saatu
nähdä sellaistakin, että hovioikeuden presidentti ryh tyy
julkisessa puheessaan agiteeraam aan kieltolakia vas
taan. E ik ä vähem m än h äm m ästyttäv ää ole sekään,
e ttä v an g in k u ljettaja jä ttä ä ku ljetettavan sa oman on
nensa nojaan , menee itse juopottelem aan ja löytää
lopuksi itsensä poliisiputkasta. Siinä m uutam ia selviä
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n äy tteitä siitä, e ttä m ah tavat voim at ovat liikkeellä
kieltolakia vastaan ja ettei näissä ole tu n tem aton ta suo
ranainen rahan voim akaan, nykyisen yhteiskunnan
m ahtavin voim atekijä. J a suuri osa porvarillista n.s.
yleistä m ielipidettä on saman taudin m yrkyttäm ä. Se
on kuin ta rttu v a ru tto, jo k a jä y tä ä yhteiskuntam m e
terv eitä perusteita. Tärk eä osa mädän leviämiseen on
sillä sanom alehdistöllä, jo k a on asettunut alkoholiliik
keen puolelle ja kieltolakia vastaan. N äm ä lehdet, tiesi
m istä syystä, y rittä v ä t ku vata raittiu stilanteen vielä
todellista synkem m äksi ja sitä tietä k o ettav at lev ittää
kieltolakivastaista ja väkiju om aliikettä suosivaa m ieli
alaa kansanjoukkoihin. Sillä tavalla on n iistä tullut
alkoholikapitalism in liittolaisia, kieltolainrikkojain puo
lu stajia ja raittiu saatteen julkivihollisia.
Olemme jo m aininneet, ettei nykyinen tilanne raittiusväkeäkään ty y d ytä. M utta asia ei suinkaan parane sillä,
että h arjoitetaan lakkaam aton ta m ustanm aalausta.
Järk ev äm p ää on ry h ty ä yhteisin voimin korjaam aan
epäkohtia. Jo s kieltolakim m e ei ole kyennyt vielä vie
mään m eitä toivottuun ihanteeseemme, niin on koetet
tav a lisätä ponnistuksiam m e pääm äärään pääsemiseksi.
K ieltolakia ei ole tod istettu kelvottom aksi sillä, että sen
v astu sta ja t niin sanovat, eikä raittiuden ih an n etta saada
naurettavaksi selittäm ällä, e ttä on paljon heikkoja
ihmisiä, jo tk a eivät voi kieltäy ty ä väkijuom ista, kun
heille niitä ty rk y tetään .
K ieltolakim m e kelvottom uuden h uu tajain pitäisi o t
taa huomioon ne ylivoim aiset olosuhteet, joissa olemme
jou tuneet kieltolakia toteuttam aan. Ym pärilläm m e ei
ole yhtään kieltolaki valtiota, rannikkom m e on pitkä ja
maamme m aastosuhteet edulliset salakuljetukselle. Jo s
emrne m uutam assa vuodessa ole ehtineet saada sala
ku ljetu sta loppumaan, niin ei se ole ainoastaan meidän
syymme, vaan olosuhteiden. M utta paljon parannusta,
asiaan on jo saatukin. J a jos kansamme terveellä pohja-
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aineksella riittä ä uskollisuutta kieltolakia kohtaan, niin
ei pääm äärän saavuttam inen ole mahdoton. Sen lisäksi
vaaditaan, e ttä myöskin viranom aiset tekev ät te h tä 
vänsä ja e ttä porvarillinen julkinen sana lopettaa selvän
kieltolakivastaisen agitatsioninsa. Vain sillä edellytyk
sellä, e ttä kaikki kansan h yvät voim at kokoontuvat
täm än asian ym pärille, on voitto mahdollinen.
T y ö v ä k i ja ra ittiu s.

Väkaumuksellinen raittiustyö on kieltolakim m e säily
miselle välttäm ätön . Sitä ty ö tä on terä stettä v ä kaikissa
piireissä. Työväenluokka on väkijuom aliikkeen jaloissa
kaikkein turvattom im m assa asemassa. Sen taloudelli
nen asema on heikoin ja väkijuom ain käytön vaiku tu k
set tun tuvat siellä kaikkein raskaimmin. Varsinkin
perhe, vaimo ja lapset,, jou tu v at siitä kärsim ään. Jo s
kieltolainkin vallitessa näkee surullisia kuvia tästä, niin
kuinka paljon suuremmaksi ei täm ä kurjuus tulisi lail
lisen väkijuom aliikkeen aikana. Siitähän on vieläkin
lukem attom issa työläisperheissä ikäviä m uistoja. Y h tä
vaarallista on se, että alkoholi jä ttä ä synkät jä lje t ju o 
m arin jälkeläisiin, heikontaa suvun ja tekee sen v astaan 
ottavaiseksi taudeille sekä jä ttä ä suoranaisia rappeutum ism erkkejä. N ykyiset laittom at väkiju om at, jo tk a
ovat kaiken virallisen tarkastuksen ulkopuolella ja jo i
hin vielä sekoitetaan vaikutuksen tehostam iseksi m yr
kyllisiä aineita, ovat kaksinkerroin terveydelle vaarallisia.
Tästäkin syystä olisi niitä v ä ltettäv ä kuin ru ttoa.
Työväenluokalla on erikoinen syy k a rttaa väkijuom ia
myöskin sen omien valtiollisten pääm äärien vuoksi.
Alkoholi on hyvin vaarallinen »ystävä». Se on erinom ai
nen kapitalism in liittolainen, sillä se vie k ä y ttä jä ltä ä n
kaikki korkeam m at harrastukset. K ansanluokka, jo k a
joskus aikoo ottaa yhteiskunnan oh jat omiin käsiinsä,
ei saa sum entaa aivojaan alkoholihöyryillä. Alkoholin
orjuudessa oleva työväestö ei kykene viem ään y h teis

kunnallisia ihanteitaan päätökseen. Siihen tarvitaan
selvää päätä ja valveutuneiden jou kkojen jä rje sty n y ttä
toim intaa. J a kansalliselta kannalta ottaen on muis
tettav a, että mikään kansa, jo k a on nautinnoissa vel
tostu ttan u t itsensä, ei ole jaksanu t säilyttää asemaansa
maailman kiistakentillä. H istoria antaa siitä m onta
varoittavaa esimerkkiä. Varsinkin pienen kansan on
syytä pitää se m uistissaan.
Järjestyneen työväen kannalta ei suinkaan ole sam an
tekevää, kuinka kieltolain ja raittiusasian käy. K uten
jo olemme m aininneet, on raittiusasia kuulunut yh ten ä
osana sosialidem okraattisen puolueen ohjelm aan sen
perustam isesta lähtien. Tälle ohjelm alle tulee meidän
edelleen olla uskollisia ja koettaa v aiku ttaa sen toteu tu 
miseen koko yhteiskuntaeläm ässä. M utta varsinkin
oman luokkamme keskuudessa on työskenneltävä raittiu sasian hyväksi. V alitettav asti pn työväessäkin paljon
kieltolain rikkojia. Kunnia-asiam m e olkoon täm än
epäkohdan korjaam inen, ainakin oman luokkamme
kohdalta. On toim ittava siten, että kieltolakia ei ainoas
taan henkilökohtaisesti noudateta, vaan myöskin val
votaan sen noudattamista toveripiirissä. Järjeste lm äl
listä raittiu styötä varten on meillä nyt oma järjestöm m e
S o sialid em o k raattin en R a ittiu sliitto .

Täm ä oma raittiusliittom m e on meidän teh tävä voi
m akkaaksi raittiu sjärjestöksi liittym ällä sen jäseniksi
ja vaikuttam alla järjestöjem m e yhtym iseen tähän kes
kusjärjestöön, Y ksilöjen onnen, kotiem m e rauhan ja
koko työväenluokan kohoamisen nimessä on meidän
oltava sosialidemokraattisessa raittiustyössä mukana ja
m uodostettava lu ja muuri kieltolain tukemiseksi. K a i
ken täm än työn pääm ääränä olkoon alkoholin käytöstä
vapaa
raitis k a n sa .
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