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SIVU KUUSI

distettava huoneet järjestettäväon siitä saakka innokkaasti ottanut
osaa Suomen työväen pyrmioiuin
Tietoisuus se siis oli tässäkin tapa-

uksessa joka teki kunnon äidin lap-

sille
Siis kaikki me jotka olemme tai

vasta joudumme äidin asemaan

voimme myöskin laajentaa tietojam-
me esimerkiksi siten että keskuste-

lemme näistä asioista tuomme jul-

ki ajatuksemme ja kokemuksemme

Silloin ei meillä ole mitään syytä

pelätä sitäkään n s äitipuolen ase-

maa sillä tietoisuus voi meille sii-

näkin olia hyvänä apuna

ten niin lapsen mieleen tunkeutuu

jotain outoa jotain vierasta

Kerron tässä pienen valaisevan esi-

merkin siitä miten aikuisten keskus-

telut vaikuttavat lapsiin Minulla oli

jonkun päivän ollut hoidettavana

eräs nelivuotias lapsi En ollut hä-

nelle sanonut miilu nimellä hänen

tulisi minua kutsua ajattelin että
hän saa itse kutsua minua miksi

haluaa Huomasin pian ett :i hän oi-

kein itsekään tiennyt millä nimellä

olisi minua nimittänyt Eräänä päi-

vänä menimme vierailulle naapuriin

ja eräs nainen siellä kysyi:
— Onko teillä kaksi lasta? Olen

luullut että teillä on vaan yk- -

joittaakseen ahdistusta ja tuskaa

tuottavia äskeisiä ajatuksia Katseen-

sa kulki eteenpäin pitkin santaa ja
harvoja trtipeen kappaleita ja sil-

miinsä sattui hiljaa virtaava juova

"Katsokaa" sanoi hän välskärille
Tämä lähti kulkemaan juovan alku-

päähän ja siellä kumartui makaavan

puoleen Äkkiä hän nousi ja sanoi:
"Mies on kuollut nähtävästi jo Ilta-

yöstä veren vuotoon Niitä on usein
seliaisia tapauksia" lausui hän levol-

lisena joskin hiukan surullisena

Kauempaa kuului valitusta ja yski-

mistä ja näkyi sairaanhoitajien ja
paarimiesten liikkuvan useammassa

ryhmässä
"Oh tuolla tuolla näettekö nuo

tummanpunaiset melkein mustat
lammikkoa muistuttavat jäljet?"
Välskäri oli mennyt Jo nousi kir-

kas aurinko hiljalleen — sen reuna

välkkyi timanttimaisella loistolla
Metsän viileä tuoksu tuli kalliolta

päin Se teki niin kipeää Walclimirin

sydämelle Hän häpesi aurinkoa ja
apilaan nyökkyviä päitä ja kätki kas-

vonsa käsillään ja kulki eteenpäin
jonkun matkaa Kun hän irroitti kä

tensä päättäen olla antautumatta
tunteiden valtaan seisoi hän keskel-

lä tummanpunaista täplää se oli
verta ihmisverta

aina
si

Tyttö ei sanonut mitään vaan kat-

soi minua silmiin odottaen mitä minä

tuohon vastaan Ja minä vastasin:
— Kyllä nämä ovat kumpikin mi-

nun lapsiani
Silloin tyttö juoksi luokseni ja sa-

noi:
— Xiti!

Kun kysyin tytöltä mitä hän tah-

too niin tyttö vaan nauroi ja sanoi

ettei hän mitään tahdo ja juoksi ta

Itäisin leikkimään toisten lasten kans-

sa Toiset huoneessa olijat eivät huo-

manneet mitään erikoisempaa tuossa

mutta minä huomasin minkä vaiku-

tuksen tuo keskustelu teki lapseen

ja siitä saakka ei hän enää koskaan

epäröinyt kutsua minua äidiksi Mi-

nä myöskään en koskaan hänen kuul-

len puhunut että ei hän ole minun

lapseni ja että en minä ole hänen

äitinsä En koskaan säälitellyt häntä
siitä että hänen oma äitinsä on kuol-

lut
Joskus kun olimme kahden puhke-

si hän itse puhumaan siitä miten äi-- i

kuoli ja miten se vietiin hautaan
vaan silloinkaan emme kumpikaan

kaikki kuntoon ruokittava lapset ja
laitettava nukkumaan Jos huonees-

sa on kaikki epäjärjestyksessä kun
ei jouda aamulla ennen työhön läh-

töä järjestämään niin ukko jo istu-

essaan hermostuu ennenkuin äiti saa-p- i

huoneen illalla siistityksi Ja on-

han niitä niinkin ajattelemattomia
perheenisiä että syyttävät "akkaan-
sa laiskaksi" jos ei huone ole aina
mitä siistimmässä kunnossa Sellai-

nen syytös iskee kuin tikari sydä-
meen mutta eihän sitä ole oikeutta

puolustaa itseään kun on kerran nai-

nen Ei ole pdes aikaa hermostua

Täytyy kiirehtiä että mies saisi il-

lallisen ja pääsisi ulos Ja sitten
vasta kun on saanut miehensä

ja lapset nukkumaan

joutaa hän ajattelemaan itseään
Sitten vasta hän joutaa katsomaan
Jäikö ruuan jätteitä hänelle illalli-

seksi Mutta kaikki on jäähtynyt ja
usein on hän liian väsynyt uudestaan
keittämään ja lämmittämään Korjaa
pois ja tiskaa astiat järjestää huo-

neet Silloin on jo myöhä
Naisknnekin menee nukkumaan

mutta aatos seuraa mukana: olen
niin väsynyt että jos nukun huolet-

tomasti en herää aikanaan Tuo

ajatus ei anna ra ulina Vähän väliä
hän katsoo kellon Pian tulee aika
nousta keittämään ja silittämään
että saa lapset pukea Sitten herättää
miehensä ja lapset jotka pukee
Hän tavallisesti syö eineensä sitä

laittaissaan palan tästä palan tuos-

ta liikkuessaan ja uunin ääressä sei-

soessaan Ja sitten kun on saanut
miehen ja lapset varustettua päivän
varalle on jo aika juoksujalassa kii-

rehtiä tehtaaseen että ei vaan myö-

hästyisi
Ala työsi Ei kukaan välitä siitä

oletko väsynyt Oletko työkunnossa
Puske vaan Tätä kestää jatkuvasti
loppumattomasi i

Mutta naiset ovat pitkämielisiä Ei-

vät he "turhista" välitä Jo sentään
osa naisistamme aikaa kyllästyä vii-

meinkin orjan asemaan ja alkavat
tuntea todellisen arvonsa ihmisinä
He ovat jo alkaneet vaatia itsellensä
ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia Mutta
tämä joukko on vielä siksi pieni ja
sentähden voimaton että se ei vielä

kykene murskaamaan vuosituhansien
varrella punottuja kahleita Mutta
he ovat alkaneet herätyshuudon ei-

vätkä he lakkaa ennenkuin ihmis-

kunnan pimitysmiiurit heidän äänen-

sä painosta alas sortuvat ja raunioit-te- n

takaa kohoavat tietoisten naisten
päät ja nämäkin naiset liittyvät huu-

tamaan kärsimys-siskoille- : älkää vä-

sykö! Tehkää minkä voitte nais-

temme koko työväenluokan

Äitipuolen asema

ja sen merkitys

Kirj työläisäiti

Usein ei ole tästä asiasta kirjotet
tu sillä me naiset olemme vasta
aneet lausumaan ulos ajatuksiamme

siitä siinä merkityksessäjoten ei vielä kaikista lähimmin puhuneet
meitä naisia koskevista asioista ole c(tä hän nyt olisi onneton raukka

ehditty kirjoittaa Miehet eivät kai kun hänellä ei ole äitiä vaan me e

koskaan olleet niin lähellä tätä dimme näitä keskusteluja sellaisena
asemaa että olisivat olleet pakoitet- -

pyhänä muistona äidistä joka on a

yleisemmin sitä harkitsemaan nen ollut hänen äitinsä ja on kuol- -

Ja juuri siksi kun ei tästä asiasta
ole koskaan yleisemmin puhuttu on-

kin se kehittynyt siihen ikävään ti-

lanteeseen' missä se nykyään on

poikkeustapauksia lukuunottamatta
Olisi kuitenkin jo aika ruveta

äitipuolenkin asemaa yh-

tä hyvin kuin muitakin kysymyksiä
yleisenimässä muodossa eikä asettaa

lut
En väitä sitä etteikö nainen vielä

tänä päivänä — ja aina edeskinpäin
ole kiintynyt siihen lapseen jonka
on synnyttänyt enemmän kuin toi-

siin lapsiin mutta äitinä hänen tulee
ymmärtää asemansa millin hän mil-

loinkin joutuu ja kasvattaa ja sovel-

luttaa itsensä olevia oloja varten

Onko työläisnai-
nen ihminen?

Kirj Miilia

Onko työläisnainen ihminen? Oi-

kein tekee mieli nauraa noin hul-

lulle kysymykselle Ollaanhan toki

mekin syntyneet ihmisiksi mutta

kohtalon ivaa se sentään lienee että
nainen on syntynyt ihmisen muotoi-

seksi kun ei niinelle kerran ole an-

nettu ihmisen oikeuksia eikä ihmisen

arvoa Lieneeköhän meissä synnyn-

näisenä vikana se että emme osaa

edes vaatia ihmisarvoa? Siilien luu-

loon olen tullut siitä syystä että
vielä kahdennellakymmenennellä vuo-

sisadalla ovat naiset enimmäkseen

sitä mitä oletetaan pientä prosent-

tia lukuunottamatta jotka jo alkavat
oikeuksiaan vaal imaan
Vuosituhansia on vierinyt ijäisyy-tee-

mutta naisten asema on sama
Joku voi sanoa ettei niin ole asia
mutta katsokaa vaan taaksenne mim-

moinen oli naisten asema ennen ja
sitten katsokaa minkälainen se on

nyt — ja ajatelkaa!
011 aika jolloin naisia myytiin

huutokaupalla kuten eläimiä Ei sa-

laisesti vaan julkisille paikoille ra-

kennetuilla lavoilla mistä naisia

näyteltiin miehille ja kehuttiin hei-

dän hyviä puoliaan (Siten ennen-muinoi-

muutamat aasialaiset kan-

sat naittivat tyttärensä — Toim)
Mitä viattomampi ja kainompi oli

uhri sen suurempi oli kilpailu ja
tytön sai omakseen se mies joka
enimmän maksoi ja ostaja vei or-

jattaren kotiinsa Mutta nyt ei nai-

sia myydä huutokaupalla väittänee
taas joku Ei myydä naisia aivan
samalla tavalla kuin ennen mutta

myydään heitä silti varmasti Nyt
on porvarillinen sivistys huipussaan
ja siksi nyt myydään naisliliaa pati-

noitani kuin naudanlihaa sillä ero-

tuksella vaan että eläimet tapetaan
ennenkuin myydään vaan naisia ki-

dutetaan elävältä Naisten ostajat
kyllä vievät saaliinsa teurastuspai-
kalle mutta tarjoavat elävänä nau-

tittavaksi ja nautinnon himoojat ku-

luttavat uhrinsa hitaasti mutta var-

masti Ja teurastiislaitosten omista-

jat kasaavat kolikoita kassaholvei-hins- a

ja hymyillen ajattelevat: kyllä
tämä naisliha-"pisnes- " on tuottavin
tulolähde
Mutta eihän kaikkien naisten koh-

talo ole samanlainen sanoo taas jo-

ku Ei olekaan Nykyinen yhteis-
kunta on niin monipuolinen että työ-

läisnaisia tarvitaan kaikilla aloilla
Ne jotka säästyvät ihmislihakaupoil-l- a

ovat pakotetut joutumaan teolli-

suuden pyörteisiin missä he muut-

tuvat eläviksi koneiksi koneiksi sel-

laisiksi mitä ei parhain keksijä ole

voinut raudasla valaa Ja kummin-

kin näillä paljon halutuilla koneilla
on niin halpa markkinahinta Halvan
hintansa ja monipuolisuutensa takia
ovat elävät koneet kapitalisteille ha-

luttua tavaraa
Mutta annetaanko naisille edes

koneen arvo? Täytyy sanoa että
ei Kun on päivän työntänyt teh-

taassa saavat koneet levätä ja aa-

mulla ne huolellisesti öljytään ja tar-

kastetaan onko kaikki hyvässä työ-

kunnossa Vaan naiskone ei jouda
lepoa ajattelemaankaan Hänen aja-

tuksensa risteilevät siinä miten ehtisi
yön aikaan kotoiset työt valmistaa
että aamulla kerkiää ajoissa teh-

taaseen Yksinäisen naisen on vä-

hän helpompi hänen kotihuolensa ei-

vät ole suuret mutta äitiparkojen
asema on toista Kun pääsee illalla
kotiin niin on laiteltava ruoka puh

äitipuolen asemaa sen enempi erikois Hänen tulee ajatella itseään yhteis-asemaa-

kuin äidin asema on sillä kunnallisen asemansa kannalta
nainen joka hoitaa lasta on aivan olin nuori tyttö kun naapuris-samass- a

asemassa olkoon lapsi hänen sanime asui eräs vaimo joka usein
omansa tai ei Hänen on pidettävä meitä komensi ja torui kun näki
lapsesta samanlainen huoli silla
)i'in on äiti yhteiskunnallisesti Onko

hän lapsen synnyttänyt tai ei ei tee
Toverittaressa oli jo kauan sitten

s osastot alkaisivat
selittää naisille

mutta on- -

pyyntö etta s

tarmokkaan) min

salaisi liitämisen
vaikka varmasti tie- -ko sitä tehty

meidän tekevän jotain sellaista joka
ei ollut lapsille sopivaa Muistan ker-
ran kun hän tuli ja tukisti minua
kun en hänen kieltoaan totellut ja
eräs toinen vainio piti sitä hyvin
sopimattomana että mennä tukista-
maan toisen lasta Silloin tämä

vastasi:
— Äidin velvollisuus on katsoa

myöskin toisten lasten perään eikä
vaan omiensa silloin kun näkee että
ei lasten oma äiti ole tilaisuudessa
tekemään sitä
Tämä nainen oli myöskin niin sa-

notussa äitipuolen asemassa jota
ei hiin kumminkaan pitänyt

sen kummempana kuin että olisi ol-

lut oma äiti kaikille perheen lapsille
Joitakin vuosia sitten kun olin

Suomessa käymässä kuoli tuosta Pä-

rnäsestä perheestä isä joka oli kaik-
kien lasten isä Eräs vaimo sanoi
van ii im ma lie tyttärelle:
— Nyt sinulla ei ole äitiä eikä

eikä isää
— Miten niin? vastasi tyttö Jos

isä kuoli ei se ollut niinkään paha
multa jos iiili olisi kuollut olisin
ehkä minäkin kuollut
Tämän sanoi tyttö äitipuolestaan

Niin paljon enemmän oli tyttö kiin-

tynyt äitipuoleensa kuin oinaan isään-
sä vaikkakin tämä tyllö hyvin muis-

ti omankin äitinsä Silloin olin vielä
liian nuori ajattelemaan näitä asi-

oita mutta nyt kun muistelen sitä
äitiä niin ajattelen että hän oli

ymmärtäväinen nainen Hiin ymmärsi
todellisesti äidin aseman Kuulin

kyllä puhuttavan että hän lukee hy-

vin paljon ja että hänen ja miehensä
välillä oli usein hyvin kiivaita väit-

telyitä Mies oli kiivas uskovainen
Sen jälkeen kun mies kuoli yhtyi

mitään eroa siinä miten lasta tulee
hoifaa On kylläkin tunteellisia syitä
jp käsitteitä joiden mukaan äiti on

äiti ainoastaan sille lapselle jonka
o:i synnyttänyt mutta onhan niitä
ollut monia muitakin käsitteitä jois-

ta olemme luopuneet ja oppineet kat-

somaan niitä laajemmalta ja syvem-
mältä kannalta Miksi emme tätäkin
käsitettä voi muuttaa niin että voim-

me katsella sitä ja ymmärtää sen täl-

tä kannalta että nainen jolla on tai-

ton ja halua äidin tehtäviin voi olla
äiti kaikille pienokaisille yhteiskun-
nallisesti ja vastuunalainen etupääs-
sä niistä lapsista joita hän persoo-
nallisesti hoitaa Silloin ei meillä oli-

sikaan äitipuolia vaan ainoastaan

äitejä Minusta on tuo äitipuoli-nimity- s

kokonaan loukkaava nimitys äi-

dille ja vieläkin lonkkaavampi on se
laita lioiltaan sillä lapsi ei voi kä-

sittää sitä mitä se on Multa me

emme ajattele lapsia lainkaan louk-

kaamilleko heitä vaiko ei emme
minkä vaikutuksen se tekee

lapseen Varsinkin jos on perheessä
vielä kahdenlaisia lapsia ja lapsi
kuulee että ei äiti olekaan hänelle
äiti vaan nimitetään jollain toisella
nimellä nim äitipuoli Miten luu-

lette lapsen voivan pitää häntä äi-

ti n S sen jälkeen kun kuulee toisten
sanovan hänlä äitipuoleksi Ja jos
äili itse lapsen kuullen juttelee toi-

sille ettei tuo ole minun lapsi vaan
että minä sitä tässä sen tai luon
syyn tähden hoitelen Oletteko kos-

kaan ajatelleet minkä vaikutuksen
tuollaiset puheet tekevät nuoreen
hentoon lapseen? Vaikkakin äitipuoli
häntä hoitaisi kuinkakin hyvin muii- -

detään että sen kautta käy tie va-

pauteen Sen kautta naisten teuras-tuslaitoste- n

ovet suljetaan sen kaut-

ta saadaan miehet ja naiset ymmär-
tämään toisiaan ihmisinä siskoina ja
veljillä Me ymmärriimme ettemme
voi porvarillista hallitusta muuttaa
sillä että toisinaan laitamme joukko-kulkueit- a

Pitää samalla varustaa
asevarastoamme se on toimintrmauh-dollisnuttaniin- e

lisäämällä ja laajen-
tamalla oikeuksiamme kuin myös
tietoisuuttamme
Kiirehtikää naiset hankkimaan it-

sellenne maan kansalais-oikeude- t

Yleinen äänioikeus saavutetaan var-

masti se ehkä saadaan pikemmin
kuin osaamme odottaakaan Valtio
toisensa jälkeen valloitetaan naisten
äänioikeudelle Varustakaa naiset it-

senne äänikelpoisiksi kaikissa val-

tioissa Niissäkin valtioissa missit
ei vielä naisilla ole äänioikeutta yli-

tä hyvin kuin niissä valtioissa missä
naisilla on jo äänioikeus
Toivoisin että tästä naisten

naiset enemmän
Toverittaressa ja levittäi-

sivät Toveritarta kaikkiin pimeimpiin-ki- n

sopukkoihin 'Ikää väsykö Työ
on suuriarvoista Kaupatkaa äänen-

kannattajaanne joka tekee väsymä-
töntä herätystyötä Naiset tilatkaa
Toveritarta lukekaa ja levittäkää!
Se on tähti joka näyttää tietä eksy-
neille ja valistuksen tiedon ja voi-

ton tietä etsivilletämä nainen sosialislipuolueosoou ji


