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Maisten äänioikeusasia.
Suuria, uskomattoman suuria mie-

lipiteiden käänteitä on nykyinen uu-
destasyntymisen waihe saanut aikaan,
Uksi sellainen ja mannaan sywällc
wiewä, on tunnustus siitä, että oi-
keus waatii myöntämään naisille ääni-
ja »Vaalioikeuden. Tämä tunnustus
todistaa, että oikeuden ja wapauden
pyhä aate on ottanut jättiläisaskeleen
ihmismielissä.

Lukuisat kansalaisryhmät ja puo-
luekokoukset omat nyt määritelleet,
mitä ne käsittäwät sanoilla ~ylein-
en" ja ~yhtäläiuen" ja lau-
suneet suoraan ja peittelemättä julki,
että nuo sanat owat sowellutettawat
niin hywiu naisiin kilin miehiin.

Siis: äänioikeus ja waalikelpoisuus
sukupuoleen katsomatta.

Mikä äärettömän suuri hengen
woitto raakawoiman yli sisältyykääu
tällaiseen oikeuden periaatteelliseen
innostukseen! Minkä helpotuksen
tunteen se tuottaa niiden naisten sy-
dämille, jotka omat uhranneet wuosi-



kymmeniä elämästänsä tämän woiton
saawuttamiseksi.

Mutta oikeudeil tunnustus ei wie-
lä ole oikeus itse. Naiset eiwät suin-
kaan wielä todellisuudessa ole sitä oi-
keutta saaneet, joka heille nyt kaikilta
tahoilta on suin ja kynin luwattu.

Tuleeko tästä muuta kuin lupauk-
sia ja tunnustuksia, se on riippuma
wielä monien walta-asteiden lausun-
noista ja päätöksistä. Ia huomata
tulee, ettei naisten oma ääni pääse
kuuluwiin ainossakaan näistä. Hei-
dät pidetään, nykyisten lakien woi-
malla, loitolla silloin kuin heidän
asiastaan, joka koskee koko isänmaata,
päätetään,

Ensimäineu näistä walta- eli pää-
tösasteista on juurikaan kukooukutsu-
tut wäliaikaiset waltiupäiwät.

Ia kuten kaikki tiedämme eiwät
naiset saa ottaa osaa niiden henkilöi-
den walitsemiseenkaan, jotka waltio-
päiwille lähetetään, eiwätkä myöskään
itse walituksi tulla. Selwää on siis
että naisten äänioiteusasialla on pal-
jo wähemmän mahdollisuuksia tulla

ratkaistuksi oikeuden ja wapauden pe-
riaatteiden mukaan, naisten ja isän-
maan eduksi, jos asia tulee waltio-
päiwäin ratkaistawaksi, kuin jos edus-
kuntareformi kokonaisuudessaan olisi
lykätty kansalaiskokouksen paätettä-
wäksi. Sillä jos kansalaiskokouksen
kokoonpano tapahtuisi yleisen ja



yhtäläisen äänioikeuden perus-
teella, kuten odottaa sopii, pääsisiwät
naiset itse siihen walwomaan omia
oikeuksiansa, jotta, sanokaamme se uu-
destaan, omat ihmisoikeuksia
ja koskemat koko kansaa.

Tuleeko oikeus wihduin wiimein
naistenkin osaksi, riippuu siis nyt en-
siksi siitä miten ylimääräisten maltio-
päiwäin miehet tulkitsemat ~y l e isen"
ja ~y htäl a i s en". Sillä laki on
niinkuin se luetaan, surullista kyllä.
Moni sanoo, etteimät edusmiehet nyt
w oi, ettei heillä ole oikeutta eikä
waltaa tulkitsemaan toisella tamalla
kuin kansan enemmistö un nämä sa-
nat nyt tulkinnut. Mutta sen saam-
me nähdä.

Ia sitten? Joskin asia waltiopäi-
willä saatettaisiin onelliseen päätök-
seen, niin älkäämme unohtako, ettei-
mät ne Päätökset mielä ole lakeja.
Wielä un tämä ilmeisesti oikea asiam-
me joutuma kotimaisen hallituksemme
lausunnon alaiseksi. Ia kuta tietää
mitä sanotaan ja päätetään siellä.
Ia sitte wielä kenraalikuwernööri,
jonka lausunto myös on mukaan lii-
tettäwä. Ia lopuksi — maltakuunan-
hallitus.

Niinkuiu tästä selwästi näkyy, ei-
wät naiset suinkaan saa laskeutua
siihen harhaluuloon, että kaikki nyt
olisi malmista, Päinmastoin heidän
tulee walppaasti walwoa ja kaikin



»voimin koettaa »vaikuttaa kaikkiin näi-
hin mainittuihin »valta-asemiin, niin
että heidän oikea ja tärkeä aseinansa
lopultakin »voittaisi.

Koska näin ollaan »vasta ensimin-
scssä alilssa, ei liene tarpeetonta, että
tässä esitämme erinäisiä näkökohtia
siitä mitä oikeus waatii tätä asiaa
ratkaistaessa.

Pilaantumattomalle järjelle luon-
nollisesti on selwää, ettei mitään oi-
keutta woi sanoa yleiseksi, jos
sitä san nauttia ainoastaan toinen
puoli kansasta, mntta toinen pnuli
jätetään siitä osattomaksi, Aleiseu
äänioikeuden täytyy siis aina, jos oi-
keutta kunnioitetaan, ulottua naisiin
samoin kuin miehiin.

Eikä se woi olla yhtäläinen,
jos se sowellutetaan toisella tawalla
naisiin kuin miehiin. Ei woi olla yh-
täläisyydestä puhettakaan, jos esim.
miehet omllnkädenoiteudella ottaisiwat
itselleen, sekä ääni- että waalikelpoi-
suusoikeuden, mutta laatisiwat lakeja,
joiden »voimalla edelleen estäisiwät
naisia pääsemästä tähän jälkimäiseen
eli waalikelpoisuusoikeuteen. Ja ääni'
oikeus ilman »vaalikelpoisuutta on kuin
kuolleena syntynyt lapsi. Olisipa mitä
wakiwaltaisinta kuristusta, jos uusi
perustuslaki erottaisi kaikki naiset pois
jäsenyydestä itse edustuskunnassa,
Wasta kun yhtäläiset oikeudet »vakuu-
tetaan naisille kuin miehille, on ääni-



oikeuteen suwellettu yhtäläisyy-
den periaate.

Koetetaan mastustaa asian sillä
ettei monissa muissakaan maissa,
missä muta yleinen ja yh tala i-
nc n äänioikeus wallitsee, sitä ole
naisihmisiin suwellutettu. Entäpä sit-
ten? Olisiko wääryys, jos se meillä-
kin pantaisiin toimeen, wähempi sen
muuksi, että yhtä määrin un mene-
telty mnuallakin? Ei suinkaan. Jos
muualla pysytellään määrien peri-
aatteiden kannaksilla, ei meidän tar-
witse jäljitellä. Olisi surkuteltaman,
jos me nytkin matkisimme wanhujn
hapatuksia, jotka kyllin räikeästi omat
osuttaneet kykenemättömyytensä on-
nea luumaan.

Me olemme nuori kansa; isän-
maamme seisoo ratkaisemassa kään-
teessä, jolloin perustukset omat las-
kettawat uudelle järjestölle, josta
toimomme uutta onnea, uutta edis-
tystä lähtemän. Kysymys on nyt,
onko ylimääräisten waltiopäiwain
miehillä niin paljo älyä ja sydäntä,
että tinkimättä astumat oikeuden puo-
lelle, että astumat kokonaisen aske-
leen wapauden ja yhdenmertaisuuden
aatetta kohti, että kohottamat isän-
maamme ensimäisten joukkoon malon
ja wapauden palmeluksessa?

Niin, unku?
Jos yleisen ja yhtäläisen

korkea prinsiippi nyt rikotaan, edelleen



sulkemalla naiset pois kansalaisoikeuk-
sista, niin jätetään wäkiwallan peri-
aate yhä »vallitsemaan, Jos pääte-
tään yhä edelleenkin laittaa lakeja,
joiden woimalla naisia estetään wal-
womasta omia ja koko kansan tosi-
etuja, niin rumetaan oikeuden polki-
joiksi heti »vapausliikkeen ensi askelia
astuttaissa. Ia muistettakoon: oikeu-
den polkeminen ei milloinkaan kas ra
hywiä hedelmiä, tapahtukoonpa se
kuinka kauniittcn tarkotusten warjossa
hywänsä.

On ollut warsin tuskallista knulla,
että eräs lainoppineistamme aikai-
semmin lausui, ettei muta naisien
äänioikeusasiaa pitäisi käsitellä uikeu»
den waan hyödyn kannalta. Täm-
möisellä puheella lainoppinut on tah-
tonut päästä koko asiasta, saada sen
ratkaisu lykätyksi kutatiesi kuinka
pitkälle kaukaisuuteen.

Päinwastoin: juuri oikeuden kan-
nalta, ja ensiksi siltä, on kysymys rat-
kaistawa. Oikeuden täytyy saada paik-
kansa hnödyn edellä, eikö niin? Eikösse ole ollut tunnuslauseenamme kaik-
kina näinä pimeinä määryyden aikoina?
Eikös ole yhä uudelleen kehotettu wal-
lanomistajia omassa maassa: „Teh-
kää se, mikä on oikein, pysykää oikeu-
den kannalla, älkääkä suinkaan antako
hyötynäkökohtain toimianne johtaa?"
Niinhän on kehotettu.

Oltakoon nyt johdonmukaisia, kun



toinen puoli kansaa, naiset, waatiwat
»vihdoinkin päästä nauttimaan niitä
kansalaisoikeuksia, jotka heiltä tähän
asti on pakolla pidätetty.

Ennen kaikkea oikeutta, ja ainoas-
taan sitä. Uusi eduskuntalaitoksemme
tahrattaisiin rumalla häpeäpilkulla, jos
yhä »vielä, uuden perustuslain woi-
malla, suljettaisiin kaikki naiset ulos
nyt, kun aiotaan ottaa kaikki miehet
mukaan. Eikä tuo yhä jatkuma wää-
ryys kohtaisi ainoastaan naisia, waan
koko isänmaata, se on selnm. Sillä
sellaisen keikauksen awulla estettäisiin
yhä edelleen niitä siweellisempiä, sä-
wyisempiä henkiwoimia pääsemästä
»vaikuttamaan, jotka »voisiwat uuteen
järjestöön luoda sitä sopusuhtaisuutta,
jota kaikki ikäwöiwät.

Sillä, kuten jo mainittiin, ne yh-
teiskunnalliset ja »valtiolliset järjestöt,
joita yksin miehet owat luoneet, ja
jotka nyt joka paikassa ratkeilewat,
eiwät ole kyenneet ympärillemme on-
nea luomaan, Heikkouttaanhan ne
särkyilewät.

Wallitsewa wääryys naisia kohtaan
kaswaisi kahta julkeammaksi nyt, jos
jokainen 21 wuotta täyttänyt mies,
olkoonpa hän kuinkakin siwistymätön,
kuinkakin siweellisesti rappeutunut,
pääsee mukaan waikuttamaan kansan
yhteisten asiain järjestämiseen, mutta
jokainen nainen, olkoonpa kuinkakin
siwistynyt, kuinkakin siweellisesti wa-



listunut, kuinkakin huomattaman työtä
isänmaan hywäksi suorittanut, yhä
ajetaan pellolle.

Sellaiselle perusteelle rakennettawa
uusi kansaneduskunta olisi to-
siaan mitä kehnoin.

Erittäin tärkeätä olisi, että asiaa
suosimat miehet ja naiset ottaisiwat
asian keskusteluunsa ja että siitä teh-
dään selwät päätökset, jotka sitten
waaliehdokkaille ilmotetaan. Näin on
jo useimmilla tahoilla tehty, esim.
Helsingissä olleissa suurissa kokouk-
sissa; ja niinkuin tunnettua, owat
nämä kokoukset hywäksyneet naisten
sekä ääni- että waalikelpoisuus-oikeu-
den.

Suuresti täytyy paheksia sitä, että
kun eroowa senaattimme täällä taan-
noin asetti komitean walmistelemaan
ehdotusta suuressa reformikysymykses-
sämme, se ei siihen walinnut ollen-
kaan naisia, waikka sen täytyi tietää,
että niin tärkeä kysymys kuin naisten
äänioikeuskysymys oli tulewa komitean
käsiteltäwäksi. Eikä tietääksemme tässä
ollut mikään laki olemassa, joka ni-
menomaan olisi kieltänyt, ettei sellai-seen walmistelewaan komiteaan saisi
nainen astua.

Luultawasti ei tuon komitean toi-
mesta mitään tule, niinkuin onkin
suotawa. Mutta jos uusi komitea ase-
tetaan uuden senaatin toimesta, niin
tehdään ilmeinen wääryys, ellei ko-
miteaan »valita myöskin naisia.



Samaa on sanottawa, jos kansa-
laisten puolelta sellainen komitea wielä
tulisi asetettawaksi. Valmistettakoon
siihen sijaa naisille kuin miehillekin.
Älköön miesmaita enää siolkeko ihmis-
oikeuden pyhää periaatetta.

Älkää puhuko oikeuswaltiosta siellä,
missä toinen puoli kansaa tekee lait
toiselle. Älkää puhuko »vapaudesta
siellä, missä toinen puoli kansalaisia
nauttii wapauden etuja ja wapauden
onnea samaan aikaan, kuin toinen
puoli pidetään lain puristimilla toi-
mettomuuteen, orjuuteen kytkettynä.

Wasta silloin, kuin naiset niinkuin
miehetkin omat äämoikeuslain edessä
tasa-arwoisia, wasta silloin on sowel-
lettu ~yleisen ja yhtäläisen
äänioikeuden periaatteet".

Ia nehän owat sowellutettawat.
Mutta jotta tämä todella tulisi ta-

pahtumaan, on asiaa edelleen ajet-
tawa. Ja työhön ottakoon osaa jo-
kainen mies ja nainen, jolle ihmisyy-
den, oikeuden ja wapauden woitto on
kallis.

L. H.




