Yhteiskuntalaitosten
suhtautuminen naisten oikeuksiin.
Lucina Hagmanin pitämä esitelmä Suom. naisliiton luento191 1.
päiwillä 2 p. maalisk. 1911
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Sitäwastoin ei mikään nainen,
Kuulemme nykyään usein
jolle
oikeus sisältää aatteen,
kysymys
naisten
nottaman, että
kylmä
olla
niille kysymyksille
oikeuksista olisi polttopisteensä o- moi
ja
pyrkimyksille,
joiden tarkoitushi. Kuinka erehdyttäwä tällainen
peränä on sellaisen inhimillisen tiwäite on, on helppo näyttää.
Tämä Mäite on luonnollisesti lan luominen, missä oikeuden
saanut alkunsa joko siltä puolelta, aate un muuttunut käyjolla tahdotaan saada kaikki tyyn tu k
tännölliseksi
tymättömyyttä ilmaisemat äänet
e k i.
yhteiskunnassa ylimalkaan waite'
Oikeuden saawuttaminen
itnemaan, taikka niiden naisryhsyy
on
riittäwä
sensä tähden
mäin puolelta, jotka rahainsa tai kannattamiseen ja
puolesta
yhteiskunnallisen
taistelemiseen kaikissa oloissa,
taikka
o. amiomiestensä
isäinsä missä on syrjäytetty, ja kaikkien
taikka muun onnella ihmisolentojen puolesta, joilta
sattuman turmissa main naiN- omistus on riistetty.
iimat, mitään mälittämättä siiNaisten pyrinnöistä oikeudentä, mitä heidän ympärillänsä tamukaiseen
elämässä owcn
pahtuu. Taikka heitetään tämä ci ainoastaan miehet, Maan moMäite ymmärtämättömyyden kenet naiset itse sitä mieltä, eitä
wytmielisyydellä sellaisten nuornäissä pyrinnöissä muka on joten naisten suista, joille ajatteletain itsekästä' että nainen, joka
minen on turha taakka ja aistilli- niihin ottaa osaa, osattaisi itsekkyyden ominaisuutta, sitä ominen elostelu elämää.
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naisuutta naisissa, jota yhteiskunnallinen mieswiisaus tarkoituspcräisesti on kasirattanut maailman pelkäämään enemmän kuin
ruttoa.

woiltamista warien ihmissuwnn
koko toiselle puolelle, naissuwulle,
siihen tahdon tässä luoda lyhyen

katsauksen.

-

Todenteossa asianlaita on aiwan painwastainen. Pysyminen
erillään siitä liikkeestä, jonka tarkoitusperänä on naisten asettaminen heidän luonnollisiin oikeuksiinsa ihmisolentoina, se jos mikään on itsekkyyden ilmestys kai-

hessa loistossaan,

käyttääksemme

siitä jokaftäiwäisintä sanontatapaa.

Koska en minä tarwitse mitään oikeuksia, koska eu minä
niistä riipu enkä niistä wälita,
kosta minulle on mukawima,
hauskinta ja edullisinta siepata itselleni leipäni ja elämäniloni taik,
kien laillisten oikeuksien ohitse,
niin säästän itseltäni kaikki pyrkimyksien tuottamat waiwat,
moni nainen. Mutta eikö tällainen nainen ole kylmää kylmempi,
itsekästä itsekkäämpi?
Oikeuden aatteen palwelukseen
astuminen, liittyminen siweellitaisteluun ihmisoikeuksien
woittamisctsi niille ryhmille, jotka suhteellisesti toisiin ryhmiin
wat näitä oikeuksia wailla, se on
irtautumista itsekkyydestä ja ylimyksellisestä tarwitsemattomuudesta ja antautumista altruisti-

sanoo
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seen toimintasuuntaan.

tällaista toimintaa wielä iarwitaan ihmisokuulumien oikeuksien
lennolle

Kuinka kipeästi

Miten alemmuusasemat
syntywät.
Htuart Millin ueljälymmcntä wuotta sitten ilmestyneessä ~The subjection of wo°
men" (naisen (alemmuusasema)
nimisessä kirjassa olewat sanat: ~Edistyneimmissä maisnaisten oikeudettomuus on ainoa tapaus, missä lait ja asetukset ottamat ihmisen haltuunsa hänen syntymästään isti ja määräämät, ettei hän koko clämäivä
kilpailla eräistä määaitana
rätyistä asioista", pitäwät edelleen paikkansa. Ainoan poikkeuksen tekee wielä kuninkuus, sillä
perinnöllisille waltaistuimill? ilmiset wielä syntywät. Kaikki
-i.uui yhteiskunnalliset edut ja arwot owai loto micssuwun laatawissa. Ei niin wähälahjaista, niin

John

sa

saa

a.haisessa tilassa

syntynyttä
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tli ole, ettei hänellä olisi oikeuta
kilpailla mistä korkeasta ja tuotlawastll paikasta hywansä. Ei ainoaltakaan toiselta ihmisryhmältä, kuin naissuwulta, yhteiskuntawalta kiellä wapaata kilpailua syntyperän tähden, johon ei kukaan
itse ole syyllinen.
Miten halwemmuusasemlli bileensä ja naissuwun halwemmuuserityisesti on syntynyt, ei
ole mikään salaisuus. Että fyysilli-

ascma

sen woiman yliwalta on hallinn:u
ihmiskunnan elämää sen alusta
oltaen, sen tietämät kaikki, ja että
saman

woiman, fyysillisen woiman, yliwalta wielä tänä päiwa-

sen

tuin sekin, että koko nykyinen
kulttuuri, siweys ja elämänmuoto
yleensä on kuwa tekijästään, miehestä. Niin hywin sen ansiot kuin
puutteet wiittaawat erhettymättömästi takaisin alkulähtee-

sen

nä on hirwiitäwä,
tuntewat
erittäin suomalaiset. Sen alaisiseensä.
na monet kansat ja ihmisryhmä:
Sitä
kuin siwistyksen mowaileroiwat juuri tällä hetkellä.
raalinen puoli on saanut jalansiPysyttääkseen waltaansa fy'.>
jaa, omat näistä ruumiillisen yli»
ja
woiman tekemistä laeista ja laisillisen woiman yliwalta keksii
kirjoituttaa käskyjä ja säädöksiä, toksista luonnollisesti ensiksi wäistyneet ne osat ja ominaisuudet,
joille se antaa yhteisen nimen ~latjotka owat olleet löyhimmässä liii". Sillä tawoin tuo yliwalla wahwistaa waltansa niin sanotuksi toksessa yleiseen katsomuskantaan
lailliseksi wallaksi, ja tällä tawalla ja jokapäiwäisiin tapoihin. Kuta
sywemmin juurtuneet ne owat olsyntyneelle
järjestölle wallanleet,
omistaja antaa nimityksen ~oiksitä waikeamfti saada nii»
ta wäistymään.
euswaltio". Jos joku tekee wäwalTällaisia yleiseen tietoisuuteen
wastarintaa
hänkään
lanomistlljllll wastaan, jolla on e. symimmin juurtuneita laitoksia oli
laman yleinen johto käsissään ja wanha orjalaitos, sekin aikoinaan
asewoima johtonsa pönkittäjänä, oikeudeksi julistetuilla laeilla wahhänellä ci nyt enää ole wastas> lvistettu. Ia tällainen oli ja on
saan ainoastaan fyysillinen yliwm- naissuwun halwemmuusllsemll, joma sellaisenaan, waan myöskin ka myöskin lakien ja laitoksien asen kirjoituttamat lait ja säädök- wulla on koetettu tehdä niin kuset. Niiden mukaan hän haikaile- moamattomaksi kuin mahdollismatta tuomitaan.
ta. Jokaista yhteiskuntalaitosia
Kaikki
niinkuin
waltiolliset
säännötettäessä owatwallanomistajllt
rakennuktarkoin pitäneet silmälkunnallisetkin laitokset
lä,
ja
että
perustuwat
seltaan sisällöltään
naiset owat jääneet joko
kokonaan ulkopuolelle taikka selsitten näihin ~lakeihin", jotka ruumiillisen woiman yliwalta on luo- laiseen alemmuuteen, joka on esnut herruutensa tueksi. On fen tänyt heitä kehittymästä ja waiwuokst helposti ymmärrettäwissä, kuttamasta. Ileinen orjalaitos
että nämä laitokset säännöllisesti on siwistysmaista poistettu, muttyydyttäwät niiden waltaryhmicn ta naissuwun orjuutta yhä edelja
sukupuolen mielihaluja, jo- leen kestää, joskaan ei enää eheäka ne on järjestänyt, samaten nä.
-

sen

Opetuslaitos.
Alkeiskoulut.

Saadakseen naissuwun ftysywäisesti kytketyksi on wallanomistaja
alkanut työnsä samalta kohdalta
kuin fyysilliseen woimaan perusiuwa yliwalta yleensä alkaa, kun
tahtoo perusteellisesti Mallassaan säilyttää jonkun anastuksen:
opetuslaitoksesta.
Syrjäyttääkseen naiset ihmisolennolle kuulumasta wapaasta elämanuian walinnasta ja riistääkseen heiltä kilpailumahdollisuudet yhteiskuntawalta heiltä ensiksi riisti kilpailu k y w y n,
pidättämällä heidät niistä tiedoisopeta ja taidoista, joita
jakaa.
tuslaitos
Siten wal°
lanomistaja karkoitti heidät inhimillisen siwistyksen wiljelemisestä ja kaikista siwistyksen tuottamista eduista. Tällä kuristuksella
wallanomistajat eiwät ainoastaan woittaneet sitä, että koko tornen puoli ihmiskuntaa tehtiin
vaarattomaksi kilpailijana toisen,
waltapuolen, rinnalla, maan myöskin sen, että wallanomistajat hal.
liten opetuksen esineet ja sisällön,
saiwat wapaasti istuttaa oppilai-

se

siinsa

sen

maailmankatsomuksen,

mikä heidän mielihalujensa tyydyttämiseksi ja heidän waltansa
säilyttämiseksi oli tehokkain.
Ainoastaan hitaasti, sitkeän ja
kowan wastarinnan perästä waltion opetuslaitos on antanut pal-

uudistuspyrinnöille tässä
suhteessa, mutta kaukana ollaan
mielä siitä, että tarjoaisi
vertaiset mahdollisuudet wapaakilpailuun naisille kuin miehille. Se tekee niin kansakouluun
ja alimpaan opetukseennähden yl>
malkaan, muita ei mitenkään
opetuksen suhteen, joka malmista»
yliopistoon ja siten awaa nuortlIe ihmisille tilaisuuden jatkuttuni
oftinnoitten harjoittamiseen. Miesnuorison hywäksi näet Suomen
waltio wuonna 1908—09 piti awoimena 26 lyseota, joihin naisit,
ta on pääsy kielletty. Naisnuorison hywätsi
waltio
wuonna piti woimassa ainoastaan
kaksi laitosta, jotka wastaawat yliopistoon johtamia lyseoita, nimtttäin Helsingin suomalaisen tyttökoulun yliopistoon johtamat jai.
koluokat ja Helsingin ruotsalaisen
jatko-opiston. Poikien ylioppilaskoulujen ylläpitämiseksi waltw
käytti 2,383,812 mk., kun sitä
wastoin suomal. tyttökoulun
luokkien ja Helsingin ruotsalaisen
jatko-opiston
woimassapitämi.
nen maksoi waltiolle kaikkiaan
77,205 markkaa. Kaikki maan tyttökoulut ja Helsingin suomalainen
jatko-opisto omat sellaisia keskeneräisiä laitoksia, jotka eiwät ja'a
yliopistoon riittäwää oppimäärää. Ne jättäwät siten oppilaansa
ulkopuolelle yliopistoon johtavan
kilpailun mahdollisuutta. Tämä
waltion osoittama äitipuolinen
keen

se

saman-
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sen
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tai oikeammin isäpuolinen, sillä
isien tointahan tämäkin on
—

kohtelu naisille

loon herättänyt

maassamme esen pohjaperäisen

on

uudistusliikkeen kaswatuksen alal-

la, joka on luonut yli laajan
maamme toimimat yhteiskoulumme. Mutta huomatkaamme, etteiwät nämä ole yhteiskuntawallan,
maan yksityisten kansalaisien
huoltamia laitoksia, ja omat siis
jätettämät katsauksemme rajani
ulkopuolelle.

Korkeimmat

siwis t Y s-

lai toks et: yliopisto ja
teknillinen
korkea»
koulu.
Mitä sitten tulee Maltion lor»
keimpiin siwistyslaitoksiin, yliopistoon ja teknilliseen korkeakouluun, niin owat näiden laitosren
owet nyttemmin awatut myöskin
tapahtui
naisille. Yliopistossa
lymmenen
Masta
ehdottomasti
muotta takaperin, 1901, jolloin
julaistiin,
asetus
mikä
myöntää naisille oikeuden samoilla ehdoilla kuin miehet tulla yliopiston kirjoihin otetuiksi ja siinä harjoittaa opinnoitu. W. 1870
ensimäinen nainen
suoritti ylioppilastutkinnon, 1873
däntä seurasi kaksi, mutta sitten
oliwat korkeakoulun owet kahdentoista Muodcn ajan ankarasti lukitut naisilta. Wuodesta 1885
jälleen raotettiin, mutta
ne
joka kerta kun nuori nainen tali-

se

se

maassamme

toi suorittaa ylioppilastutkinnon.
täytyi hänen ensin pyytää armahdusta sentähden että hän oli
syntynyt naiseksi. Vuodesta 1901,
kuten sanottu, on hän oikeutettu ilman eriwapautuskirjaa Pää°
semään ylioppilaaksi.
Mutta waikka naiset nyt pääse,
eri tie.
mätkin yliopistoon ja
dekuntiin, ei tämä kuitenkaan wo«
oikeutta ja Mapaulia heille
:a leiwän ansaitsemiseen ja toimituot,
alan Malitsemiseen kuin
miesylioppilaille.
Näin un
taa
laita Marsinkin kolmessa tiedekun.
naösa: lääkeopillisessa, lainopilli»
ja jumaluusopillisessa. Ne
yhteiskunnalliset lait, jotka määräämät korkeakoulun
siis erään
—järjestyksen,
jouwaltiolllitoksen
tuwat ilmi ristiriitaan niiden lakien kanssa, joilla kolme muuta
Maltion laitosta, nim. lääkintälaitos, oikeuslaitos ja kirkko on säännöitetty. Waltio kääntää
nseänsä Mastaan. Minkä toisella
ladella antaa,
toisella kädellä ottaa. Mutta siirrämme katsauknaisten oikeudettomuuteen
näissä Mllltionlllitoksissa tuonnemmaksi, koska näistä asioista on
enemmän sanottawa kuin mitä o»
syytä
yhteydessä maan ope-
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tuslaitoksen kanssa.
Opetuslaitoksen

hallinto.
Samoin kuin fyysilliseen nli»
»voimaan perustuma yhteiskuma-

malta laatimalla tarkoitukseensa Joten tämä kehitys saadaankin
lakeja ja asetuksia, on pakoittanu: ontuwalsi ja yksipuoliseksi meriinaissuwun wäistymään useilta tä.
muille inhimillisen toiminnan n»
Lääkintlllaitos.
loilta ja maan hallintolaitoksista
Samalla tawalla kuin yhteiserittäin, on se pakoittanut naiset kuntawalta säätämiensä lakien
Mäistymään myöskin useammisnojalla estää naisia pääsemästä
ta Miroista koulussa. Samoin o»
useihin Mirkoihin maan koululaipetuslaitoksen hallinnosta kokohallinnossa, estää
toksessa ja
naan,
niin hywin ylemmil-,
heitä lukemattomista muista
paikoilalemmilta
ta kuin
Virkatoimista. Niinpä on Mirkata,
koulujen
yli- kelpoisten naisten
lääkinsekä
hallituksesta että koululaitoksen tälaitoksessa aiman epätyydyttää
karkeimpaa johtoa Marten säädcwä. Heidän pääsynsä lainkaan toiMiroista.
Ei
ole
edes
nsistä
M:n mimaan siinä Mapaassa ammapitkälle
oikeuden ja tissa,
päästy
johon yliopistossa okehityksessä,
riippuu
Malmistuneet,
Mat
luonnonmukaisuuden
että muuten täysin Mirkalel-- Mielä kokonaan hallituksen miepoisellc naiselle myönnettäisiin joh- liMallasta,
myöntääsiitä,
to naisseminaarissa.
kö lääkintähnllitus naispuoliselle
Paitsi että yhteiskuntawalw wäki- lääkärille oikeuden harjoittaa amnäisesti pidättämällä naisia tai- mattiansa Mai eikö myönnä. On»
kista ylemmistä Miroista kouluhan selma, ettei kukaan ihminen
laitoksessa ja
hallinnossa -ui- Moi luottaa tule Maisuuteensa, kun
leasti rikkoo naisten oikeuksia oikeus toimia ammatissaan riipMastaan ihmisolentoina ja yhteispuu milloin minkäkin ylihallitukkunnan maksuMelMollisina jäs3?nkokoonpanosta ja
nä, rikkoo
heitä kohtaan myös- ta.
kin sillä tawoin, että se näin
Mutta räikeämpänäkin Määryyestää
ottamasta
den
heitä
Malta tällä alalla rehentelee.
opetus- ja kaswatusto?- Sillä naispuoliset lääkärit saawat,
järjestämiseen, oppilaimen
eriMapuutuksenkin nojalla, hoitaa
ja niitosten rakennukseen,
ammattiaan ainoastaan määräthywin
tyjen
rajojen sisäpuolella, ei waden
niin
henkineen
kehitykseen.
paasti.
kuin siweellisccn
SaHe saawat hoitaa apulalsyhteiskuntawalta sulkee lääkärinwirkoja
malla
sairaaloissa,
kyja sellaltien naisten
kunnanläätärinwirkoja
siwcellisten
kyjen ja Moimien Maikutukselta sia lääkärinmirkoja kaupungeissa,
siweelliseen kehitykseen yleensä. joihin on yhdistetty ainoastaan
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sen
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sairashoito. Piirilääkäri-, sairas- portit naisille, milloin he käantähuoneen ylilääkäriwirat ja kaikki wät askeleensa wankikoppia koht!,
sellaiset lääkärintoimet, soihin on mutta jos lähestyivät laitoksien
yhdistetty
oikeuslääketieteellisiä johto- ja hallintohuoneita, nun
kuten rikoksellisen lyödään owi kiinni, tietysti lain
tehtätviä
—

henkilön syyntakeisuuden tutkiruumiinleikkaukset y. m.

minen,

otvat naisilta edelleen ehdonomasti kielletyt. Sellaisissakaan
sairaaloissa, joissa hoidetaan ainoastaan naispotilaita (kuten csikuppatautisten sairaala
merk.
Gumtähdcssä), naiset eiwät pääse
ylilääkäreiksi^
Npteekkariammatti, joka myös.
kin on lääkintälaitoksen alainen,
on nyttemmin naisille wapaa.
—

Köyhäinhoitolmtos.

suhteen

merkittäköön ainoastaan, että a.
siaa koskewa laki ja käytäntö hywätsyy naisen waiwaistalon johlajatsi. Hän woipi myöskin tulla
»valituksi kunnalliseen köyhäinhultohallitukseen sekä maalla että kaupungissa, mutta sitä Mastoin hän
on tykkänään Poissuljettu koko
maata käsittäwästa köyhäinhoitohallituksesta ja siten kaikesta
ranaisesta, alotteellisesta wailutuksesta asiaa koskewiin hallinnollisiin parannuksiin ja uudis-

suo-

tuksiin.
Vankeinhoitolaitos.

woimalla elikkä woiman lailla.
Ei mihinkään ylempiin Mirkoihin
eikä johtotoimiin pääse naiset, ei
edes sellllisissakaan »vankiloissa,
joissa säilytetään yksistään nllts-

Puolisia rikollisia. Ainoastaan haiwimpia palwelustehtäwiä he saawat suorittaa. Mikäpä olisi luonnollisempaa ja »vankeinhoidon ny-

kyista tarkoitusperää, wangin moraalisia kaswatusta paremmin
wastaawaa kuin sellainen järjestys, että naiswankilaa samaten
kuin naissairaalaakin hoitaisiwat
ja johtaisilvat wirkakykyiset ja

listuneet henkilöt hoidokkaitten

o-

masta sukupuolesta.

Hallintuwirat, poliisilaitos' postilaitos, rautatielmtos, rahalaitos.
Samalla tawalla wallanomisiajat palkolakien awulla ajawat nat.
set ulkopuolelle kilpailua muiden
ylempien ja suureksi osaksi alempienkin wirkojen ja artvojen m»
tvoittelemisessa. Kaikki m a a nj a
läänien hallintoon ja
järjestyksen lv oima s f a
Pitämiseen kuuluwat wirat

heiltä

pidätetään.

Samoin

enim-

mät toimet postiksa ja rautateillä,
Niinkuin muut parannus- ja samoin myös kaikki toimet ja wija sahoitolaitokset awaa tv ankein- rat
tverolaitoksessa,
hoitolaitoskin hoitolainsa moin rahalaitosten alalla järjes-

tetyt toimet niin hywin maltion
pankissa kuin kaikissa waltion
muissa rahalaitoksissa. Kaikkialla
tie poikki.

Oikeuslaitos
Miten on sitten naisten oikeuksien laita maan oikeuslaitoksessa,
siinä laitoksessa, jonka ennen

noana ja oikeana perustuksena kurotettaessa kaikkiin maltakunnan
Mirkoihin ja palweluksiin, ylhäi»
sempiin ja alhaisempiin, syntyhyn
tai erinäiseen säätyyn katsomaa
ta."

Mteiskuntamallan tässä kohven
woimassa pitämä wääryys yhteis-

kunnan naisjäseniä wastaan, on
muita tulisi suhtautua moraalises- esiintynyt tuoreena tekona tapaukAgnes Lundell. Suoritetkaikkien
ti, oikeudenmukaisesti
tuaan
yliopistossa asianomaisen
kansalaisten oikeuksiin?
oikeustutkinnon
Lundell pyytää
Tässä kohtaa mirankelpoisuuteen
»valmistunutta naista
huu- Turun homioikeuden edessä tehdä
tuomarinwalan. Howioikeus kleltama yllätys kuin jos hän yrittää
tää. Minkä wuoksi? Hakijan syntyedellä mainitsemissamme laitokperän
harjoittamaan.
tähden. Hakija walitiaa
sissa ammattiaan
korkeimpaan
tuomio-istmIa wielä räikeämpi on ristirii- maan
ta, minkä hänen pyrkimyksensä o<> meen, senaatin oikeusosastoon.
keuslaitoksen Mirkoihin tuottaa. Sama kieltämä wastaus.
keinona tarttuu asianomaiHänen annetaan maan yliopistoserimapautushakemusseen
nen
suorittaa kaikki ne opinnäytteet,
kääntyen
jotka maaditaan näihin mirkoihln
senaatin talousosaston
ettei hänpääsemistä marten, mutta hän ei puoleen pyytäen,
enemmän
kuin
niitä hakea eikä niihin tulln tä
toiseen
nimitetyksi.
jot- sukupuoleenkaan kuulumia kansalaisia,
hänen syntyperänsä
ka owat miehiä, pitämät, kun on kysymys naisten oikeuksista tässäkin tähden oikeudettomaksi tuomitroastaus tääl.
suhteessa, kiinni perustuslaeissa taisi. Mutta
täkin.
käytetystä mies-sanasta. 1789 anSiinä jälleen monta kymmentä
netussa Yhdistys- ja Wakuuskir-.
yhtä naista wastaan, hänmiestä
Jan 4:ssä pykäl. sanotaan: »Valtakunnan korkeihin ja etewimplln tä tuomiollaan sortamassa, hänelMirkoihin, ja niihin jotka oma: tä leiman riistämässä, oikeutetun
kuninkaan holvissa, määrätään ammatin harjoittamisen kieltämiehiä (ainoastaan ritaristosta mässä.
1772 annetun Hallitusmuodon
ja aatelista); mutta muutoin lu°
lewat taito, ansio, kokemus ja koe15:ssä pykälässä, jossa puhutaan
teltu kansalaiskunto olemaan ai- homioikeuksien Melmollisuuksisla,

sessa

sama
se

sa

sena

saa

sama

määrätään että: ~Näiden kortei-

ici wääryys turmele maata ia
»valtakuntaa."
Ia eikö korkeimman HallintoMallan päätöksellä, joka kielsi
Lundellilta
tässä kohden eritodella
ole
Mapautuksenkin,
harjoitettu nurjuutta ja Määryyttä häntä kohtaan, hänen henkeänsä ja kunniaansa, ruumistanja
turmeltu? Häncl.
ta on riistetty ammatti, jonka
hoitamista Marten hän on suorritanut lailliset opinnäytteet, wätinäisesti katkaistu hänen uransa,
jätetty hänet, kuin rikollinen, toimettomana katsomaan, miten hänen opintotoverinsa siitä Nikupuolesta, joka hänen on tuominnut, c:enewät ja saamat Mapaakti harjoittaa ammattiansa, siN<nkaa kuin hän on pakoitettu epäta.
taisteluun Mallauomitzin.

ben tuomio-istuinten tulee, kun»
tm paikkakunnallansa. Pitää huol.
ta ja waaria, että lakia ja oi>
k eu t t a nuhteettomasti ja tel.
Ivallisesti käytetään Ruotsin kirjoitetun lain sääntöjen ja asetuksien mukaan, jotka, Määntelemättä, sanain oikean sisällyksen jälkeen otvat noudatettawat sekä tuomitessa seurattawat; että siis Ho.
wioikeudet, katsomatta etuansa, v»
maa woittoansa ja muita tarkoituksiansa, tekemät jokaiselle oikeutta sillä tawalla, että siitä Jumalalle ja Kunink. Maj:tille woiwcn
wastata, niin ettei wääryys turmelisi maata ja Maltakuntaa."
Korkeimmasta hallintoMallasta
sanotaan Hallitusmuodon 2 pnlälässä: ~Kuninkaan tulee hallita
Valtakuntaansa niinkuin Ruotsin
laki sanoo, hänen eikä kenenkään jien kanssa.
muun; oikeutta ja totuutta MayMutta ~laki on niin kuin se luemistaa, rakastaa ja roarjella; muttaan", surullista kyllä. Milloin
ta nurjuutta ja Määryytta kiellittää lainkäyttäjä ja hallintoMatää, hämittää ja polkea; kenenkään lta ainoastaan miehen mieheksi
henkeä ja kunniata, ruumista ia milloin myöskin naisen.
onnea turmelematta, jollei hän
Rikoslain 1 luwun I:ssä Vaasyyrialaiseksi
ole
todislaillisesti
lassa, jossa määrätään kuka on
tettu ja tuomittu" j. n. e.
Suomen rikoslain alainen,
Agnes Lundell'ia kohdanneet' taan nimenomaan, että ~tämän
Ia howioikeuden tuomiolla ei lain mukaan tuomitaan Cuomcn
käsittääksemme ole häntä koh- mies". Mutta tästä nimenomaan
taan
osotettu sitä oikeutta, lausutusta supistuksesta liuoliwatjota howioikeuksien tulee «jokai» ta oikeuswalta haikailematta luo.
selle" tehdä ~sillä tawalla että mitsec tämän lain mukaan Suosiitä Jumalalle ja Kunink. Ma- men naisenkin. Nainen on siis
jesteetille woiwat wastata, niin et- mies eikä ole mies. Milloin Suo

sa

onneansa

saneen

se-

sano-

men nainen etsii itselleen oikeustai hallintowlllllllta hänelle kansalaisena tulewaa oikeutta ja oikeudesta johtuwaa etua, silloin nainen ei ole mies ja pidätetään juunojalla oikeuden osalri
lisuudesta. Mutta kun nainen on
kyennyt tekemään rikoksen, silloin
mies. Samaa etna >a
hän on
oikeutta ei hänelle annetta, kuin
rangaisius
miehelle, mutta
annetaan hänelle. Kun Lundell
pyytää wallanomistajilta miehiltä

sen

—

sama

yliopiston

rehtorit owat wiral>
lisissä kertomuksissaan numeroilla näyttäneet, että lainopillisessa
tiedekunnassa opiskelemien naisten luku on hywin pieni, ja yleisö on ihmetellyt ja umpimähkään
päättänyt, että ainoa syy siihen on
akatemisissa naisissa itsessään. Edella selostetut tosiasiat näyttämät,
että syitä on ulkopuolellakin, ei
naisissa, maan miehissä, jotka owllt tehneet lait wäkipakoksi, millä
cstäwät naisia waftaan kilpailun

inhimillisiä oikeuksiansa,kieltäwät mahdollisuudesta.
he häneltä ne ja tuomitsemat hänen ihmisperäisen

ammattioiku-

tensa menettäneeksi, koska hän ei
ole mies. Mutta jos Lundell
warastaa heidän rahakukkaronsa,
kohoaa hän paikalla miehen arwoon ja tuomitaan
lain perusteella, jonka mukaan suomitaan Suomen mies".*)

sen

")

Asialla

lln

jpielä jälkiuaytllZ,

Hyljätcssään Lundellin
eriwapautußpyynnön saaba tehdä tuomarinwala
ja ha?ea tuomarinwirkoja,
hillitsewa
senaatti Hänen Keisarillisen Majesteettinsa korkeassa nimessä myönsi hakijalle oikeuden esiintyä asianajajana. Kun

esitelmäni lähetetään painoon,
minkin tämä

osa kysymystä

on kum-

joutunut lä-

sitte.lyn alaiseksi senaatin oikeusosasioß''a, joka näinä paiwinä
antamallaan
päätöksellä on lumonnut hallitsewan
naatin (talousosaston) myöntämän erijulistaen ertei Lundell
harjoitta 7 asianajoa
oikeusoiastossa.

saa

Oiteusosaßto siis tahtoo riistää Lundellilta tämän wapaan ammatinkin harsö'ttamisen.

Olemme nyt tulleet «iskum.malliseeu

Kirkko.
Nyt

sananen sen

waltiolaitoksen

oikeusjärjestelmästä, jota sanotaan kirkoksi. Kirkkolain 4:ssä ja
B:ssa pykälässä luwataan, niinkuin nimenomaisesti kristilliselle
waltiolaitokselle sopii, jokaiselle
kirkon jäsenelle osallisuutta
eduissa, oikeuksissa ja welwolli-

sen

suuksissa.
Mutta miten kristillinen kirkko täyttää jäsenilleen alkupykälissään niin kauniisti antamat lupauksensa?
Samoin kuin sairaalat, wmwaistalot ja wankilat, niin kirkkoristikohtaan: saman ruumiin elimet sodassa toisiansa wastaan. Senaatin toinen osasw toisen osaston hammaZteltllwana. Kuka näiden wälillä ratkaisee?
Ia kummanko päätös kestää? Ia mil, i n on yksityisen kansalaisen lopullisesti turw2UioUttawa, kun tällaista woi»
pi tapahtua?

kin auliisti awaa naisillekin owensa, wieläpä wirsikirjansa ja raa-

mattunsa, mutia saarnastuolinsa,
alttarinsa, lukkaripcnkkinsä 5a

se

laitki neuwospöytänsä
sitäwastoin Misusti naispuolisilta jäseniltään sulkee, kauniista lupauksis-,
enempää piittaamatta.
tansa
Haikailematta heiltä pidättää
tärkeimmät niistä oikeuksista, joita
lupailee jäsenillensä antaa.

sen

se

se

Naimaton nainen, mutta ei naiottaa
misissa olewa,
ja
papinkirkonkokoukseen
sekä
ka lulkarinwaaliin, Moiftipa uusimman kirkkolain mukaan hakea
urkurinwirkaa, ellei
ole lukkayhdistetty.
rinwirkaan
Mutta
nainen ei pääse papin- eikä lukkarin Mirkaan, eikä kirkon ja

saa

osaa

se

rakunnan

hallintoa

seu-

hoitaMan

firktoMaliuuston
kirkkotai
neuwoston jäseneksi. Tuomiokapituleissa, jotka owat hiippakuntien
kirkollishallituksena ja joiden tehtäwänä on kirkon oikeuden ja hyödyn edistäminen, naisjäsenillä
myöskään ei jalansijaa ole. Nainen ei pääse piispaksi eikä miksikään tuomiokapitulin jäseneksi,
sihteerikin, jolla on siinä pysywäinen istunto- ja puhewalta, niihin
luettuna. Ihtä Mahan notarioksi,
joka on ainoastaan tuomiokapitulin Mirkailija.

Nainen on myöskin, kirkkolain
moimalla, pidätetty ottamasta tikirkolliskokouksen edustaan-

saa

Maaliin ja tulemasta edustajaksi
walituksi. Kun kirkolliskokouksen
tehtäwänä on ehdottaa uutta kirkkolakia ja woimassa olewan kirltalain muuttamista ja selittämistä, niin naisjäsenten pidättäminen
kirkolliskokoukseen pidättää heidät kaikesta
myötäwaikutuksesta tämän Illkiasäätäwan waltioelimen tärkeään
toimintaan. Mutta
kirkkolaki, joka naiselta hänen oikeuksiansa riistää, pakottaa häntä sitä
mastoin kyllä kirkolliseen Meronmaksuun ja kaikkia sääntöjänsä
Kiriko, jonka
noudattamaan.
ehdottomammin kuin minkään
muun maltiolaitokscn tulisi tay?'
tää kristillisyyden ja moraalin
yksinkertaisimmat
Maatimuksct,
sijaan näin Mäarm
mutta
kohtelee jäseniänsä, jotka ciwät ole
mitään rikkoneet, menettelee epä'
kristillisesti ja epämoraalisesti.
Kysymme tässäkin: Onko ihme,
etteiwät akateemiset naiset,tällaisten kuristusten Mallitessa mene
jumaluusopilliseen tiedekuntaan?

sama

sen

Emme ole katsauksessamme kajonneet hetikään kaikkiin yhteis-kuntalaitoksiin, mutta poimintona
me riittänee osottamaan, että yh-

teiskuntalaitostemme suhteessa Yhteiskunnan naisjäsenten oikeuksiin Mielä on uskomattoman paijo kieroa ja Määrää.

Kuka tahtoo lainata taikka mennä

Awioliittolaitos.
Ilempänä

selostetulla

tawalla

saartamalla naisia, yhteiskuntamalta estää heitä wapaasta ammatin walinnasta ja oikeudesta
yhteiskuntalaitosten
waikuttaa
toimintaan ja koko yhteiskuntakehitykseen. Tällä saartamisella
yhteiskuntawalta wihdoin ajaa
naiset wäkisten siihen umpitu«
jaan, jonka nimi on awioliitta ja
jonka lainsäädäntö, sekin yksis-

tään toisen asianllsallisen, miehc>l.
tekemä, rautakourin kahlehtii tm°

sen

osallisen, naisen, mitä alenia.

lvimpaan

asemaan.

Awioliittolakimme on jo

wuosi,

kuluessa saanut naisilta osakseen ankaran tarkastuksen ja ansaitun tuomionsa. Siihen katsoen ja koska awioliittolali
ja kysymys sen uudistuksesta m-

kymmenien

lee näillä luentopäiwillä käsncl»
täwäksi erityisessä esitelmässä, ja.
:ämme
tässä rauhaan. Ainoas.
taan eräästä kohdasta jokunen
Tätä walt,'olaitosta

sen

sana.

waa lakia tarkasteltaessa,
taan usein huomauttaa siitä, ette!
tämä laki wahingoita ainoasman
awiowaimoa, joka sen alaiseksi on
joutunut, waan että sen woima ulottuu

naimattomiinkin

naisiin

heidän toimintamahdollisuuttaan

ehkäisten. Naisen omistusoikeudellinen holhousalaisuus awioliilossa waikuttaa sen, ettei nuori
naimaton

nainen

saa

Inotioa.

takuuseen sille, jolta laki, hänen
mentyään
naimisiin, riistää
suureksi osaksi omistusoikeuden,
sekä hallinto-oikeuden kokonaan,
ja jonka maksukyky siten on järky
letty. Weres esimerkki! Nuori
naisprowisori tahtoo ostaa apteekin. Mutta mistä saada takuuta?
Ajatellaan, että tämä nuori nainen, saatuaan apteekin haltuunsa,
menee naimisiin. Ellei hän tiedä
tehdä awioehtoa, liwahtaa koko hänen apteekkinsa awiomichen käsiin,
ja waimo seisoo siinä nolona welkoineen, woimatia niiden maksusta wastata ja pitää huolta.
Kaikista yhteiskuntalaitoksistu
awioliittolaitos, jonka owet Yhteiskuntawalta erikoisella mieli,
suosiolla un awannut naiselle, tohtelee naista halpamaisimmin.
Mutta wihdoin wiimein awioliittolakimme on periaatteellisesll
kumottu. Tämä kumous on marsanut sanomattomasti työtä ja
taistelua, pitkää taistelua, mutta
tehty on. Kumottu tämä laki on.
Nyt on jäljellä kysymys uuden
lain säätämisestä. Uudistuksen
pääpiirteet owat jokaiselle ajatte,
leivälle naiselle kyllin selwäl. ia
myöskin
kerran julkisuuteen saatetut. Miten ne wu?«
doan wiedä woittoon eduskunnassa, jossa on ainoastaan kourantäysi naisedustajia, on toinen ky.

se

useamman

symys.
»

»

»

yliwoima ytsin nauttii edut ja
teiwät maamme naiset hetikään omistaa johdon.
ole päässeet wapaiksi siitä pakkoMsi asia sitä Mastoin kenties
luowutustilasta, johon yhteistun, woidaan pitää todistettuna. 2e,
tawalta lakiensa awulla on heidät eitä naiset siveellisiin ominaisortanut. Vapaaehtoisesti naiset suuksiin nähden owat miehen rucimät ole tähän tilaan
suostu, salla, sittenkin waitka heidän de.
hitylsensä on tapahtunut paljoa
neet. Fyysillisen yliwoiman pakusta on taina alennustila alkunvn huonompien ehtojen waralla kmn
iaanut.
miesten kehitys. Maamme w.
Eitä naiset olemusperäisestt o. 1910 annettu wirallinen tilasio
iisiwat miehiä henkisesti lehnoui- osottaa että w. 1908 oikeuksissa
mat, ei ole todistetuksi saatu, ja tuomittujen henkilöiden luwusta
jospa he sitä olisiwatkin, niin sitä ä7,933 oli miehiä 26,235. naisia
suuremmalla syyllä wapaan kil- 1,698. Maan wankiloissa W. 19()s<
pailun pitäisi olla heille awoinna. säilytettyjen henkilöiden kokoluMutta kuinka olisi woitu mitään wusta 3,473 oli miehiä 2,938,
luotettawaa wertailua sukupuolni', naisia 535. Julkisiin pcnkokaswnaikaan, tuslaitoksiin määräsitvät alioikeu.
hengenlahjoista saada
det w. 1909 poikia 62, lyttöjä 4.
lun sitä warten puuttuu cnsimäiTämä main esimerkin touoksi.
ncn ehto: että mertailun esineei v.
ja
kehittyneet
eläneet
?a»
lisiwat
Mitä sitten rikosten laatuun
mallaisten kehitysmahdollisuus tulee ci sekään erityisesti puhu
sien mallitessa.
miessumun puolesta. lulmni!.
Yhtä mahdotonta on ollut to. miksi ja luonnottomimmiksi, aldistaa, että ihmiskunnan yleinen haisimmista tvaikutuspcristä lähtila olisi onnellisin silloin kum teneiksi rikolsiksi tunnustetaan nnnespuoli ytsin nauttii ihmisoila-ikäisten, pienten lasten raiskeuksiansa ja yksin on johdossa, kaaminen, turme/eminen ia kidu?»
kuin
silloin jos naispuolella tammen, ja siihen tappaminen.
olisi samat oikeudet ja
Näiden rikosten harjoittajat owal
johdossa. Ia
s».iy tähän micliiä.
todistuksettomuuteen on tässä
Mutta juuri siitä
ma kuin äskeisessä tapauksessa. mästä, miesten ryhmästä, josZillä kokemus ei woi ratkaista ta rikoksentekijäin suuri enemkahden
wälillä nuu mistö lähtee ja jossa kaikkein to'r>
tavan kuin on olemassa kokemus, keimfticn ja ihmisyyttömimpien riia ainoastaan toisesta suunnasta, koksien tekijät tawlltaan, siitä osiitä nimittäin, missä fyysillincn tclaan yhteiskunnan ylimmät wir°

Katsaukseni

on paljastanut, ci-

!'-

sa

sa-

suunnan

sen

sen

se

kailijat,
johto ja
hallitun. taa nyt otsallaan kulttuuri, jonyksin johtaa ka yksipuolisesti wallinnut ja edelTen ryhmän wäki
ja hallitsee kaikki yhteiskuntalaitokleen wallitsewa micsjohto on luoset, ylemmistä alempiin. Toinen nut.
ryhmä,naisten ryhmä, siweellisesti
Olkoon tämä kaikki sanottuna
tcrweempi ja arwokkaampi, elää kaiketta
katkeruudetta.
Eihän
wielä enimmissä kohdin syrjällä, maailma olle wielä walmis, tuotuon toisen ryhmän mielimällä» resta woimaa tarwinnee. Ennätalaisena. Parempi palwel?e huo- tänee nainenkin wielä mukaan
nompaa.
jatkumassa luomistyössä.
tunnusmerkkejä
kanTällaisia

se

se

