
Naisen oikeudellinen asema.
Jo lohu Stuart Mill sauoi, että

periaate, joka c»i molempien sukupuu»
lie» wälillä »vallitsemien yhteiskunual-
listen olosuhteiden pohjana — toisen
sukupuolen lain kautta tapahtuma alis»
tammen toisen alaiseksi — oli määrä
ja yksi ihmiskunnan edistyksen suurini-

enne», antaa heille tilaisuuden tietojen
hankkimiseen ja merrattain snnremman
mapande» walita työalansa. Mutta
ylimalkaan supistun tämä saawutus
warsiu »vähiin, jos huomioon otetaan
naisten oikeudellinen asema, Ihä »vie-
läkin pitämät miehet itseään yhteisknn-

pia esteitä. Se vitani korwata, sanoi l nnn omistajina ja katsomat oikeudekseen
hän, täydellisen tasa-arwoisuudeu peri»
aatteella: ei mitään maltan tai etuoi»
keutta toisella puolella, ei mitään alis»
tamista toisella puolella. Neljäkym-
mentä muutta ou kulunut siitä, knn
nämä sanat lausuttiin ja wieläkin on
tämä reformi toteuttamatta. Kansa-
taloudelliset muutokset owat aiheuttaneet
muutoksia naisten työaloilla ja parem-
man naiskasmatuksen maatimus on
useissa maissa tehnyt miehet ja naiset
tasaanuoisiksi mitä tulee tietojen hank»
kimisen tilaisuuteen. Mutta Harmoja
poikkeuksia lukuuuuttamatta omat naiset
suletut oikeudesta suoranaisesti waikut»
taa yleisten asiain järjestämiseen. Nai-
misissa olema naine» on sen lisäksi
mielä persoonallisesti ala-armoisessa ase-

olla yksinmäärääminä siinä ja kaikessa,
mikä koskee sekä heitä itseään että nai-
sia. Huolimatta naisten suuremmista
tiedoista nykyaikana, heidän kokemutsis»
taan eri työaloilla, heidän antamastaan

lisästä ihmisystäivällisessä ja yhteis-
kunnallisessa reformityössä on heidän
sukupuolensa yhä edelleen lain kautta
alistettuna toisen alaiseksi. Wäkewäm»
niän oikeus on yhä edelleen tällä alalla
määräämänä periaatteena, maikka se
merhotaan kauniilla sanoilla koru-
puheilla, kuten esimerkiksi, että koti on
naisen maailma, että naista ei ole
tahrattama metämällä häntä julkiseen
elämään j. n. e. Nämä puheet eiwät
pidä paikkaansa, sillä kuti moi ainoas-
taan »voittaa siitä, että naiset saamat

massa, hän kuu on laiu edessä miehen yhä enemmän tunnustetun, armossa pi-
ednsmiehyyden alainen, eikä siis ole oi» detyn kansalaisaseman. Mitä julkiseen
keudellisesti täysimaltamen. elämään tulee, »iin owat naiset jo sii-

Useimmat ihmiset katsonemat n. k. hen perehtyneet osaksi työnantajina ja
naisasian jo ratkaistuksi, koska yleinen -tekijöinä, osaksi osallisina yhteiskunnal-
tapa nykyään antaa unisille paljoa suu- liseen työhön, osaksi — eikä mähimmin
remman persoonallisen mnpande» luin — Välillisen maikntuksensa kautta



yleisti» asioihin. Heidän naisellisuutensa miesten silmissä.
ei siitä kärsisi, että he saisiwat nimnis»
telmi oikeuden olla yhdessä miesten
kanssa määräämässä niiden asiain jär»
jestämistä, jotka koskemat yhtä lähei»
sesti heitä kuin miehiä. Sitä vaitsi
omat ihmiset, knte» on sanottu, ~liinn
kärkkäitä tarttumaan lnonnun knlklinu".
Mutta iuoimme olla warmat, että »ai»
nen ei tee sitä, mikä on hänen luon-
toaan wastaau. Näin on asian laita,
mitä tahansa teemmekin.

Syy, miksi naiset yhä edelleen
uwat ala-armoisessa asemassa, lienee
selitettäwissä wanhalla sananparrella:
~walta un rakas". Miehet owat »iin
kamua» tottuneet siihen määrään käsi-
tykseen, että he edustamat naisia ja et-
tä heillä on oikens niin tehdä, etteimät
he wui mukautua ajatukseen antaa

naisille omaa edustusoikeutta. Kuiten-
kaan ei tässä pitäisi olla puhetta an-
tamisesta, sillä naisilla un yhtä
suuri määräämisoikeus yhteiskunnalli-
sissa asioissa kuin miehillä, ja o» yksin-
kertaisesti kohtnlillista, että he wihdoiu-
kin saamat heiltä kauwan pidätetyt
oikeutensa.

Moni kysay, mitä tuloksia seuraisi
tällaisesta reformista. Miesten kau-
nalta katsoen on tällä asian puolella
toisanuuinen merkitys. Heidän un en-
nen kaiktea myöunettämä naisille ne
oikeudet, joille he omasta puolestaan
antamat niin suuren armo». Mutta
ne, jotka käsittäwät, että naisen ala-
anuoine» asema un ihmissumun kehi-
tykseen ehtäisewästi waituttanut, ne
owat myöskin makuutetut siitä, että p»«
heinä ulewasta nudistuksesta on hymää
kaitnwa. Valtiollisen merkityksettömyy-
tensä muoksi on naisten armo alentn»
nnt sekä heidän omissa silmissään että

Tieto, ettenvät he
ole kansalaisia waltiossa, ettei heillä
katsota olewan kykyä järkewästi armos-
tella yleisiä asioita ja että heiltä on
riistetty suoranainen waikntns kansan
elinkysymysten ratkaisuun — kaikki ta«
mä halmentaa naista niin hywin hänen
omissa silmissään km» myöskin niiden
miesten ajatuksissa, joiden kanssa hän
joiitnn tekemisiin. Hänen asemansa on
sen mnnha» alentaman katsantokannan
muistoa, jonka mukaan naisen olemas-
saolo tarkoittaa ainoastani! miehen hyö-
tyä ia hnwia. Tämä se häneltä liian-
kin usein riistää sen omananvoutmi-
»un, joka on hänen snojeluslilpeuääii
kaikkea sitä mastnan, joka häntä alentaa.
Tämä se saattaa nnuren miehen liian
nsei» omia ajatuksiaan ja toimiaan ylen
etewiksi kuwittelemaan. Kuu nainen yleis»
ten asiain käsittelyssä kohotetaan miehen
wertaiseksi, wapautuu hau siitä turha»
maisnndesta ja pikkumnisnndesta, joka
liiankin nseassa heistä nyt näkyy. He
saawnttamat miesteu kiuiniuituksen pal-
jo» suuremmassa määrässä kuin nyt,
jolloin pintapuolinen imartelu saa sen
monesti kormata. Tällä kysymyksen si«
weellisellä puolella on paljun suurempi
merkitys knin niillä käytännöllisillä seu-
rauksilla, jotka sen ratkaisusta woiwat
juhtna.

Se, mitä tässä on snnottn, koskee
yhtä paljun kunnan kui» maltiontin olo-
suhteita. Tosi» on meruamaksamilla
naimattomilla naisilla ja leskillä meillä
kunnallinen äänioikeus, unitta kun heillä
ei ole kiiiinallista waalikelpuisnutca, o»
reformi ainuastaa» puolittainen. Kun
tämä oikeus useimmille naisille tuottaisi
main melmollisnuksia lisää, s. o, luotta-
mustoimia, joista ei mitänu taloudelli-
sia etuja seuraa, niin luulisi se» hel»



posti saaman enemmistön kannatuksen.! annetaan hänen kärsiä siihen menosta»»
Sillä, tuininstakaamme se, kuu on rai-
wattawa unisille tietä aloille, joissa he
woiwat kilpailla miesten kanssa liha»
luista leipäpaloista, silloiu ou yleensä

sa menettämällä yksilöllisen ja omistus»
oikeudellisen mapanteusa sekä kansalais»
oikeutensa. Jotta tämä häpeäpilkku saa-

yleensä täisiin poistetuksi ja yhteiskunta tulisi
waikeampi saada miesten joukosta unis»
ten oikeuksieu puolesta taistelijoita.
Muutamilla kuunalliseu elämän aloilla,
kuten waiwaishoito- ja kansakouluujoh-
tokunnisia, o» naisten sopiwaisuus ja
kelpoisuus jo koeteltu ja hywäksytty.
Sen tahdeu vv aiwan juhdoumnkaista,
että täysi askel otetaan ja heille myön-
netään kunnallinen »vaalikelpoisuus sa»
moilla perusteilla kuin miehillekin o»
suotu.

tilaisuuteen hyödyksensä käyttämään »ai»
misissa oleman naisen erikoiskokemnksia
eri aloilla, on miehen edusmiehyys
poistettawa ja waimo julistettaiua, sa»
moi» kuin naimatonkin nainen, täysi»
waltaiseksi 21 wnoden ikäisenä. Joka
tapauksessa, siksi kuin tämä uudistus
saadaan aikaan, on waimolle, joka
omalla »verolipullaan suorittaa weroa
kunnalle, annettawa ainakin tunnalli»
nen äänioikeus — samoin kniu on Ruot-
sissa ehdotettu.Miehensä edusmiehyydeu alaisena ole-

wa naitu »ainen ei moi päästä osalliseksi
näistä mahdollisista reformeista. Mutta
tapa on ennättänyt lain edelle. Ia
niinpä omat monet naimisissa olemat
naiset jo nykyään useissa kunnallisissa
luottamustoimissa. Heillä on sijoja mai»
waisl,oito° ja kansakoulnjohtoknnnissa,
waikkei heillä, wajawaltaistna ollen, ole
siihen oikeastaan oikeutta. Miehet omat

siis itse tunnustaneet hnljättäwäksi sen
periaatteen, joka perheenäidistä tekee
oikeudellisesti majamaltaisen, toisen tah-
dosta riippuwaiseii olennon. Liemen-
nettäköön tätä johdonmukaisuuden puu-
tetta kuinka kauniilla lauseilla tahansa.
Wcumon majamnltaisuus ou ja pysyy
naisen nykyisen aseman pimeimvänä koh-
tana. Se un, käyttääksemme tunnettua
lausnntatapaa, samanlainen muodottu»
muus kuin jos Pietariiikirkon paikalla
Nooniassaolisijättiläismninenkelttiläinen
pyhättö taln'suunnaton Jupiterintemppeli.
Mitkään kaunistelemat selitykset eimät
moi toiseksi muuttaa sitä tosiasiaa, että
ensin asetetaan awioliitto naisen marsi»
naiseksi elämän päämaaliksi ja sitten

Tunnettu ruotsalainen naisten oikeuk-
sieu puolustaja, pormestari C. A.
Lindhagen, ejittää syyt, miksi naisten
tulee saada suoranaisesti ottaa osaa yh«
teiskunnallisten asiain järjestämiseen,
seuraamalla taivalla:

~Se» wuoksi, että se on heidän oi-
keutensa, joten on määrin sulkea puo-
let kansasta pois »valtiollisesta waiku>
tnksesw:

sev wuoksi, että nainen, jolla ou yh-
tä suuret edut yhteiskunnassa walwot»
tamana kuiu miehellä, itse parhaiten
ymmärtää walwoa oikeuksiansa ja pa»
rastansa'

sev wuoksi, että hänen taipumuksensa
epäilemättä monessa suhteessa omat

erilaiset kuiu miehen, mikä yleiseltä »ä>
kökannalta katsottuna on mielä yksi syy
sallia näiden taipumusten päästä oi-
keuksiinsa ja tulla waikuttawiksi;

sen Miiaksi, että hänen kansalaishen-
kensä siten wahmistuisi, hänen itsenäi»
syytensä ja mastuunalaisuudentunteensa
lilääutyisi ja hänen persoonallinen ar>
wonsa kohoaisi;



sei: wiwksi, että yhteiskunta erityi-! likelpoisuuden myöntämistä naisille, nai»
sesti kaipaa sitä myötätuutuisuntta,
säästäwäisyyttä ja käytännöllistä aistia,
juuka nainen otaksuttaluasti toisi laiu-
säadäntöon ja waltiutalouteeu; sekä

misissa olemille yhtä hywin kuin nai-
mattomille, samoilla perusteilla kuin
miehille. Siis toiwou niiden woimassa
olewassa siwiililaissa olemien esteiden
poistamista, jotka estämät reformin
toimeenpanemista. Jos tätä reformia
mielä pidetään liian jyrkkänä, un pno«
lneeu työskenueltäwä siihen suuntaan,
että ne naiset, joiden äänioikeudelle wm-
massa ulewa siiwnlilaki ei aseta mitään
esteitä, saamat tämän oikeuden samoilla
perusteilla kuin miehet.

sen wuuksi, että siten sanalla sanoen
hyödytettäisiin setä naisia että yhteis»
knntaa."

Suomalaisen vnolneen pitäisi, ymmär-
tääkseni, woida yhtyä tässä esitettyyn
lausiuitoou ja hywäksyä seuraaman pon»
nen:

Kokous lausuu toiwomuksena kunual»
lisen ja waltiollisen äänioikeuden ja maa-
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