
Kehotus Suomen naisille.
Eduskuntalaitoksen uudistus perus-

tuen yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeu»
teen on odotettamissa. On mitä tär°
leintä että naiset saamat samoja kansa-
laisoikeuksia kuin miehet s. o. ääni ja
maalikelpoisuusoiteuden, ja että tämä
somellutetaan niin hywin awionaisiin
luin naimattomiin.

Tätä oikeutta ei saateta inhimillisillä
syillä kieltää paremmin naisilta luin
miehiltätään. Jos wielä sittenkin, kun
kaikki miehet saamat äänioikeuden, yhä
edelleen pidätettäisiin tämä oikeus nai
silta, harjotettaisiln-ilmeisintä »vääryyt-
tä, tola ennen pitlää kostaisi itsensä.

Mutta ääni ja waalioileuden omis-
tamiren ja käyttäminen ei ole ainoas°
taan luapaan kansalaisen oikeus, se on
myöskin ehdoton lansalaiswelwulllsuus,
jonka käyttämisestä naiset yhtä wähän
kuin mieheltään saamat kieltäytyä.
Sillä naiZten tunsi tietää että myöskin
he omat «vastuunalaiset sen yhteiskun-
tajärjestelmän laadusta ja lannasta,
josta isänmaan onni riippuu

Jos uusi eduskuntalaitos tulee yli-
määräisten maltiopäiwäin ratkaista-
walst omat naiset malitettamasti niin-
kuin tähänkin saakka, yhä wo!massa
olemien perustuslalien woimalla —

joiden säätämisessä elmät he ole olleet
osallisia — syrjäytetyt ottamasta osaa
tämän heidän tulemaan asemaansa niin
symästi waikuttamlln kysymyksen rat-
kaisuun.

Tehlällmme senmuokst vyt mitä suin-
kin taidamme, jotta ylimääräisten mal-
tiopätmien päätökset asiassa muodostui-
fimat sellaisiksi, et>ä naiset mihdoin ase-
tettaisiin niihin lonsaluisoiteukNin, jois
ta he tähän saakka lain teltimillä omat
olleet erotetut

Naisasiuliitto Uniooni, joka pitemmän
ajan kestäessä on käsitellyt tätä isän-
maalle ja meille laikllle niin tärkeätä

kysymystä ja joka kokouksessaan t, k.
9 pnä yksimielisesti päätti asettua ylei-
sen ja yhtäläisen äänioikeuden kannalle,
rohkenee äsken mainitussa kokouksessa
tehdyn päätöksen mukaan ehdottaa:

1 et t a naiset sekä maaseudulla että
kaupungeissa tokooniuisimut käsittele-
mään tvitä kysymystä naisten ääni-
ja «vaalikelpolsuusolkeu-
desta yleisen ja yhtäläisen
äänioikeuden perusteella,
somelluttamalla tämä myöslin amio-
naisiin;

2) että nämä lokoulset, jos mah-
dollista, pidettäisiin samana »äimänä,
sunnuntaina marraskuun 26 pnä;

3) että näissä kokoulsissa tehdään
päätös joka selmästi ilmaisee kokouksen
mielipiteen kyseessä olemasta asiasta;

4 että näissä kokouksissa walitaan
ylsi tahi kaksi edustajaa, joiden tulee,
enempää kutsua odottamalla, saapua,
siihen Helsingissä joulukuun 2 pnä pi-
dettämään kokoukseen, jo >ka Uniooni
järjestää jatkumia tain,'-.Meitä «varten

tässä kysymyksessä;
set ta nmset joko yksityisinä taikka

lähelMNixa omat läsnä kansalais- ja
Mlllllitoeouksissa ja siellä esittämät maa-
timuksenla sekä koettamat «vaikuttaa,
eltä nämä kokoukset lausumat mielipi-
teenään että yleisen ja yhtäläisen ääni-
oikeuden aate ehdottomasti on somel'
luteltama naisiin samoinkuin miehiin-
lin;

6) tiedustaa malmlstamlen kokouksien
asettamien maobehdotlaiden kantaa
asiassa sekä kaikella lamalla toimia sii-
hen suuntaan, että asiaa suosimia mie-
hiä waltiopäimille «valitaan.

Helsingissä 14 p. marrast. 1905

Naisasialiitto Uniooni.




