
Naisten äänioikeus.
Mikä on äänioikeus?

8? on oikeus ottaa osaa niiden nenkilöiden valitsemiseen, joille Buomen kansa uskoo la-
kiensa laatimiseen.

Onko kaikilla maamme kansalaisilla tällainen oikeus?
Li ale. lakan asti ovat sukteellisesti saneen pienet rynmät mieniä valinneet edustajia

maamme lakiasäätävään kokoukseen, laiset eivät ole ensinkään Baaneet olla mukana.
Mikä vaatimus nyt juuri näinä päivinä on lausuttu sadoissa kokouksissa?

Buomen kansa on nyt juuri kaikissa kokouksissaan lausunut talitovansa ja vaativansa
yleistä ja yntäläistä äänioikeutta.

Mitä tarkotetaan yleisellä äänioikeudella?
Yleisellä äänioikeudella tarkotetaan, että jokainen Kanniainen täytettyään 21 vuotta, olkoon

nän oppinut tai oppimaton, käyliä tai rikas, Baapi olla valitsemassa niitä kenkiläitä, jotka Bäätävät
lakia suomen kansan noudatettavaksi, Bekä että nän itBe voipi valitukBi tulla.

Jos kerran yleinen äänioikeus suodaan Suomen kansalle, keitä ei sovi
silloin syrjäyttää?

Li silloin Bovi Bvrjävttää naiBia, sillä na,Bet kuuluvat mvöBkin Buomsn KanBaan — ne muo-
äostavat puolet koko täBtä KanBaBta,

Miksi on niin ylen tärkeätä että naisetkin saavat äänioikeuden?
BikBi että nainet kuten mienetkin ovat ja että äänioikeus on ensimäisiä kansa-

laisoikeukZia; Biksi ettei naimille enemmän kuin «nenillekään ale vnäentekevää millaiBet ne lait ovat,
joita nänen on totteleminen ja seuraaminen.

Onko naisilla suoranaista hyötyä äänioikeudesta?
On. nimittäin paljon sellaisia asioita, joiäen ratkaiseminen mitä lälieisimmin Kos-

kee naisia kansalaisina, äiteinä ja perneenemäntinä, ja joista neiään oma ja neiään kotinsa onni
ja siunaus riippuu.

Mitkä ovat nämät tärkeät asiat?
Nvvin tärkeä asia on esim. kieltolain aikaansaaminen. Luomen naiBet ovat niin rajatta-

masti kärsineet väkijuomien tulioa tuottavista vaikutuksista, etteivät enää jaksa Bitä kestää. Uutta
koska kapakoita ei voi saaäa poiB muuta kuin lainsäädännön avulla, täytyy naisten saaäa ääni-
oikeutta ollaksensa mukana kieltolakia Bäätämäsöä.

kärkeä asia on myöskin järjestäminen. Biveettömvvttä on narjoitettu
elinkeinona; naisen ja mielien siveellisvvsrikosta on arvosteltu ja tuomittu aivan sri tavalla, vaikka
rikos tietenkin on sama.

lällaiB6t väärvväet eivät ole muuta kuin lainsäädännön avulla korjattavissa, mutta jotta
lait tulisivat puolueettomiksi, pitää myöskin naisten saada olla mukana niiden säätämisessä.

Eivätkö muut kuin yllämainitut asiat koske naisia?
Koskevat kyllä. Li naisille suinkaan ole yhdentekevää miten terveyden noito ja köyliäin

nallitus järjestetään, eikä liioin mille kannalle tentaan työntekijöitä koskevat suojeluslait asetetaan.
Nyöskin Kasvatuksen ja koulujen järjestäminen, sekä orpojen ja aviottomien lasten kontalon selvit-
täminen koskee lieitä lälieisimmin. Bamaten neitä koskee naikkien sekä nallinno!liBten että muiden
laituBlen, kuten eri virastojen, oikeuslaitoksien, vankeinnoitolaitoksen y. m. järjestys. IVlyöskinonneille
saneen tärkeätä mimmoisia veroja neille pannaan ja miten kansan ja valtion varoja ja omaiBuutta
käytetään. Nutta paitBi sitä voipi sanoa, että kaikki lait ja asetukset koskevat keitä joko välilli-
sesti tai välittömästi.

Mutta asioiden näin ollen, miksei naisille jo aikoja sitten ole annettu
äänioikeutta?

On selitetty että mienet ymmärtävät ja kykenevät paremmin tällaisia asioita ratkaisemaan,
ja että ne kyllä pitävät nuolta siitä, että naistenkin oikeudet ja tarpeet tulevat valvottua.

Onkohan näissä väitteissä perää?
Li ole, Livät mienet ole viisaampia kuin naisetkaan, mienillä nykyään lieneekin

enemmän tottumusta, jontuu se siitä, että ne niin kauvan ovat ottaneet osaa yleisten asioiden jon-
taon. Baman tottumuksen naisetkin saneen nopeasti voivat saavuttaa, kun vaan Baavat narjoittaa
itseään, — Lika toinen Bukupuoli KoBkaan voi tyydyttävästi toisen asioita ajaa, laisia koskevat
lait ja asetuksetkin Ben jo nyvin selvään ««ottavat. Lsim. tuo naisille alentava avioliittolaki,
naiset itse olisivat olleet mukana, olisivat monet asiat nyt aivan toisin kuin ne sen panemmin ovat.

Mitä on sanottava, jos naisille ei vieläkään suoda äänioikeutta?
On sanottava, että on suuri vääryys ja väkivallan narjoitus olla antamatta muille sitä sa-

maa, jota välttämättömäsi! itse tantoo, Buuren opettajan sanat: mitä te tandotte että
inmisten pitää teille tekemän, se myöskin telikää keille», sysätään silloin kokonaan syrjälle.



Kvinnornas rösträtt.
Hvad är rösträtt?

vet är rättigbeten att äeltaga i val at äe personer, ät nvilka äet finska tolket anförtror
stittanäet at sina lagar.

Äga alla medborgare i vårt land denna rättighet?
bärintills natva Mmtörelsevis mveket smä grupper ak män valt representanter

till lanätäagen, som utgör värt lanäs lagstittanäe församling, kvinnorna batva allB icke tätt vara ineä.
Hvilken fordran har under dessa dagar uttalats vid hundratals möten?

tolk liar äessa äagar via alla Bina möten uttalat Bin önskan om oob toräran pä
allmän lika röBträtt.

Hvad förstås med allmän rösträtt?
Nea allmän röBträtt törstäs, att bvarje meäborgare via tvlläa 21 är, odera?n6y at om nan

är lära «Ilsr olära, rik, tär äsitaFg, i valet at 6e personer Bom Btitta tör 6et
iinslia kolket Bamt att nan BMIt kan inväljas i 6en törZamlin^sn,

Om allmän rösträtt engång tillerkännes Finlands folk hvilka få då icke
uteslutas?

Xvinuorna ta ää icke ut6BlutaB, tv kvinnorna nära oeksä till äet LnBka tollcet — cle utbära
kälkten at kela betolknin^en.

Hvarför är det af så stor vikt att också kvinnorna erhålla rösträtt?
kvinnorna likaväl som männen äro oeli eme6an röBträtten är en at

de främsta medborgarrättigheter; emedan det för kvinnorna likaså litet som för männen är likgiltigt
hurudana de lagar äro som de böra lyda och följa.

H»tv» kvinnorna direkt nytta af rösträtten?
vet sinn6B en nel äel sä6ana träkor, kvilkas pä 6et närmaBte beröra kvin-

norna BäBom möärar non nusmöärar, ock at bvilka äeraB oen nemmenB
Iveka ooli valtara beror.

Hvilka aro dessa viktiga frågor?
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rösträtt tär att vara med om stiftandet af förbudslagar. En viktig fråga är äfven ordnandet at
sedlighetsförhållandena. Osedlighet har bedrifvits som näringsfång. Mannens och kvinnans sedlig-
hetsförbrytelser hafva bedömts och dömts olika, ehuru förseelsen varit densamma.

Dylika orättvisor kunna icke annorlunda än på lagstiftningsväg aflägsnas, men på det att
lagarna skola blifva rättvisa, måste kvinnorna äfven få vara med om dess stiftande.

Beröras kvinnorna icke af andra än de ofvannämnda frågorna?
viBst. Det är inAalunäa tör kvinnorna nuru bälso- oob aränas

kaller buru räranäe tabrikBarbetars attattas, Kvinnans ställning i äktenskapet bör
töränclras, Kvinnorna beröras pä äet närmaste at töräläralösa ätvenBom utom äktenskapet töääa
barns ställning, Htvensä beröras äe at nuru styrelsen nanänatveB, buru inrättningar,

exempelvis oränas, Viäare är äet at stor betväeise tör kvinnan
buru stora skatter äläWas benne oob buru statens acb kommunens meäel banänatvas o«b'använ-
äas. Nen utom äe nämnäa bar man tull rätt att pasta att alla laABtittninFBätZäräer enäera äirekt
eller inäirekt beröra kvinnan.

Men då så är, hvarför I»»tv» kvinnorna icke för länge sedan erhållit
rösträtt?

Det bar tärklarats att männen bättre än kvinnorna töiltä allmänna ock
äärkör ocksä äro mera skickliga att utötva samt att äe bakva omsorg om att
kvinnornas rättigbeter bevakas. äet nägon rättvis grunä tör ässsa pästäenäen? kvinnan
besitter at naturen samma körstänäsgätvor som mannen. Om männen i närvaranäe tia ock besitta
större politisk ertarenbet beror äet at att ban reäan länge tagit äsl i allmänna angelägenheters
oränanäe. Lamma ertarenbe! ocb. vana kunna kvinnorna bastigt vinna blott äe ta rätt att äeltaga
i äet ottentliga litvet. leke kan äet ena könet tilltreäsställanäe bevaka äet anära könets rätt.
De lagar oeb törtattningar, som röra kvinnan, visa mer än väl, att om kvinnorna sMkva tätt taga
äel i äessas stittanäe vore äe mvoket olika än bvaä äe nu äess värre äro.

Hv»cl skola vi säga om kvinnorna icke nu erhålla rösträtt?
Vi mäBte ää uttala att äet är en stor orätttäräignet nen kränkning at kvinnans rätt att

männen ioke gitva kvinnorna äet äe sMtva ära tör sig. Den store lärarens orä- äet I
vilken att människorna skola göra eäer äet görei ook äem, blitva närigenom tullkomligt äsiäosatta.


