
Siveellisyys ja yhteiskunnallinen
kysymys

Helsingissä pidettiin hiljattain 
suuri kokous sivee! lisyysky sy
nty ksen valaisemiseksi.

Kysymyksen alusti rouva El- 
viira Willman-Etoranta, seuraa- 
vaan tapaan:

"Siveeilisyyskysymys on niin 
monimutkainen, että sitä ei rat
kaista edes niin helpolla, kuin 
väkijuomakysymystä, jonka rat
kaiseva tunnussana ja keino on 
kieltolaki. Orjuudesta voi sa
noa, että siitä päästään vain sen 
lakkauttamalla, kuin myös eri
näisistä lain rankaisumuodoista. 
Mutta sukupuolikysymys koskee 
ihmiskunnan perustaa, se liittyy 
rikkomattomasti ihmiskunnan o- 
lemassaoloon, sitä täytyy siis kä
sitellä aivan eri tavalla. Mutta 
sukupuolikysymys on joutunut 
väärälle ja vaaralliselle tielle, se 
on siksi johdettava oikealle to
lalle, jossa ei ole ainoastaan 
kieltosääntöjä vaan myös pelas- 
tusmahdollisuus niille, jotka sii
hen ovat joutuneet.

Siveellisyyskysymystä on tä
hän asti käsitelty monella eri ta
valla, kukin ollen kuitenkin liian 
yksipuolinen:

1) Sitä on käsitelty likaisesti; 
rivoilla keinoilla herättääkseen 
vaan aistillisuutta raha-ansioksi. 
Tähän voi laskea valkoisten or- 
jättänen kaupan, parittaja-am
matin, rivojen taideteosten ilmi
ön ynnä luentoja uteliaisuutta 
herättävässä tarkotuksessa.

2) Se on ollut oman aistilli
suuden ilmiö, joka keinolla millä

tahansa tahtoo purkaa oman in
tohimonsa. Nämät rerussyyt o- 
vat aikaan saaneet seuraavat il
miöt:

1) (/sftonnoMs-yliluonnollisen 
tavan käsitellä sukupuoliasioita 
joko salaperäisesti ja sairaalloi
sen — aistillisesti, tahi luonnot
toman itsekieltäytyvästi.

2) Valtiopoliitillisen ja yhteis
kunnallisen tavan, joka osoittaa, 
että historian kuluessa miehen 
raaka voima on häikäilemättö
mästi hallinnut naista tyydyttääk
seen vain omia himojaan ja ra- 
hahaluaan. Onneksi ei tällä mie
hen yliherruuden kannalla ole e- 
nää kantavuutta kehittyneemmis
sä piireissä.

3) Lainopillinen tapa on ollut 
muodostaa lakipykäliä, joiden 
tarkoitus on järjestää sukupuoli
suhteet molempien sukupuolien 
ja niitten jälkeläisten välillä oi
keuksiin ja velvollisuuksiin kat
soen. Näissä pykälissä toki ku
vastuu vahvemman oikeus hei
komman yli, sekä epäselviä ja 
raakamaisia tapoja.

4) Lääketieteellinen tapa on 
tutkia sukupuolikysymystä ruu
miillisesti sekä sen luonnollisia 
ilmiöitä että sen säännöttömyyk
siä, ja toiselta puolelta neuvoa 
keinoja luonnottomuuksien vas
tustamiseen ja sukupuolielämän 
terveydenhoitoon. Mutta lääkä
rillä ei ole ollut kyllin sielutie
teet! istä sivistystä ja selkäran
kaa, jotta ne ovat liian paljon 
antaneet tilaa vanhoillisuudelle,
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taipuen pappien, lakimiesten ja 
ennakkoluulojen pakon alle, sik
si niitten toiminta ei ole pulmaa 
ratkaissut. Kysymyksen tieteel
linen puoli on oleva sekä ruu- 
mistieteellinen että sielutieteelli- 
nen ja käsittelevä ihmisruumiin 
sekä tervettä että sairaalloista 
rakennetta. Pitää tutkia suku- 
puolivaistoa ja sukupuolielinten 
syntyä ja kehitystä.

5) Kansantietcellinen ja his
toriallinen tapa on hyvin valai
seva. Se osoittaa ihmiskunnan 
luonnollisia ja rappeutuneita ta
poja sukupuolisuhteissa eri kan
soissa ja eri aikoina. Tämäkin 
tiede on vielä puolueellinen, jo
ka antaa valtaa uskonnolle ja 
lain nyrkkivoimalle.

6) Taiteellinen tapa käsitellä 
rakkauselämää on kiitollinen ja 
laaja ala. Mutta hetken suosio 
ja raha-ansio tukahduttaa usein 
taiteilijoissa omantunnon ja to
tuuden äänen. Tämä seikka saa 
taiteilijat usein tieten johdatta
maan lukijakuntansa tahi katso
jansa harhaan.

7) Vielä on mainittava siveys- 
opillinen tapa käsitellä tätä kysy
mystä. Usein se on saarnaavaa 
suunpieksämistä tahi uskonnol
lista tekohurskautta ja ulkokullai 
suutta tahi vanhoillisuutta, joka 
lopuksi johtaa kaikkeen muuhun 
vaan ei tosisiveyteen. Tämä on 
tärkeää käsittää siksi, että val
heellinen siveysoppi tuottaa yh
teiskunnallisia epäkohtia ja an
kara siveyssääntö voi johtaa ai
van väärään hurjisteluun.

8) Lopuksi kuuluu sukupuoli- 
kysymys kasvatusopin alalle, jo
ka monessa kohden on ihan ta
kaperoinen.

Siltä, joka työskentelee suku- 
puolikysymyksen ratkaisun puo
lesta, vaaditaan hyvin paljon yk
silöllistä uhrautuvaisuutta. Ihmi
set ovat kuitenkin heikkoja ja ly
hytnäköisiä, siksi täytyy, välttäen 
haavehoureita, ottaa tämä ihmis
ten itsekkyys ja luonnon heikko
us lukuun sukupuolikysymystä 
ratkaistessaan. Ensin täytyy pois
taa täydelleen kaikki ennakkoluu 
lot, vanhoillisuus ja teeskentele
vä tapa istua suu supossa, kun 
puhutaan sukupuoli-asiasta. -

Luonto on kokoonpantu soluis
ta. Näitä samoja solukudonnoi- 
ta on se aines, mistä ihmisolento 
sikiytyy ja syntyy. Tämä kudon
ta voi olla terve tahi turmeltunut. 
Kun se turmeltuneena siittäessä 
yhtyy toiseen soluun, on se vail
la niitä ominaisuuksia, joita tar
vitaan eheän sikiön aikaansaami
seen. Siksi se sikiö syntyessään 
on vaillinainen. Tätä sanotaan 
perinnöllisyyden laiksi, johon 
liittyy ulkonaisten olojen synnyt
tämä häiriö, joka voi nuo vailli- 
naisuudet kehittää paheiksi. Jos 
isä on juoppo, voi lapsesta tulla 
kaatuvatautinen. Se ominaisuus 
menee seuraaviin sukupolviin pe 
rintönä, olkoon, että noudatetaan 
alkoholista kieltäytymistä myö
hemmissä polvissa, sillä jo sie- 
mensolut olivat vaillinaiset olen
toja siittäessä, eikä niitten tilalle 
voi synnyttää keinotekoisesti uu
sia. Tämän kun tiedämme, saam
me ensi selityksen ammattihau- 
reuden syntyyn. Siihen voi olla 
syynä vanhempien juoppouden 
tahi muun epäsäännöllisyyden 
synnyttämä perinnöllinen heikko
us ja taipumus olijoissa.

Tilasto osoittaa seuraavaa:

—  242 —



Sweitsissä tehty tilasto osoittaa 
v. 1909 että sen 9,000 hullua ta
vallisesti ovat siitetyt viinikor- 
juun jälkeen, jolloin juodaan e- 
nimmän väkijuomia tahi laskiai
sena. jolloin muuten mässätään. 
Huomata voi, että normaali siit
tämiset eivät tapahdu näinä ai
koina. Tästä huomaa, että tila
päisesti juovuksissa oleva isäkin 
siittää ala-arvoisia lapsia.

Huomata voi väkijuomain vai
kutuksesta.

a) Ajattelemattomat aviotto- 
main lasten siittämiset, joista u- 
sein tulee prostitueerattuja. Ti
lasto osoittaa:

Preussissa oli 1904 eräässä lai 
toksessa 2,838 hoidokasta, joista

534 oli aviottomia. Niin myös 
tuli 1902 erään laitoksen 190 
tytöstä 131 prostitueeratuksi eli 
68,94 pros.

b) Sukupuolitauteja saavat pi
kemmin väkijuomaa nauttivat 
henkilöt. 75 prosenttia osoittaa 
tutkimus.

c) Kaikenlaisia muita seurauk
sia. Perheen rappeutuminen. 
Tilastoa: Eräässä kasvatuslaitok
sessa oli 575 tyttöä, 57 oli aviot
tomia, 47 orpoja, 90 ilman isää, 
83 ilman äitiä, 40 olivat vanhem
mat eronneet. Tähän voi lisätä 
alkoholista johtuneet itsemurhat, 
äitien ennenaikainen kuolema, 
lasien huono kasvattaminen sekä 
aviorikoksista johtuneet avioerot 
ja perheen hajaannus lasten va
hingoksi.

d) % kaikista rikoksista ta
pahtuu väkijuomain seurauksena.
Sukupuo 1 isään nöttömy ysrikoksia 

on niissä noin 75—80 pros.
e) Luonnottomat paheet, joi

den uhrit ovat lapset ja nuoret 
ihmiset.

f) Perinnölliset taudit ja vail- 
linaisuudet jotka tekevät työhön 
kykenemättömäksi ja siksi työt
tömiksi. Tilasto v, 1847 oli 
Ranskassa kauhea rikokset! isuus, 
sillä silloin oli maassa suuri 
joukko työttömiä, v. 1854 ei ol
lut suuriakaan häiriöitä, sillä val
tio hankki työttömille työtä. Tä
hän lisättynä, seuraavat numerot: 
Sukupuolisopi-
mattomuuksia Mieh. Naisia

alle 16 v. 1,6 % 3,1 %
16—21 v. 1,8 % 3,3 %
Tästä näemme siis ihmiskun

nan epäsäännöllisyyksien ja sii
hen kuuluvan prostitutionin joh
tuvan väkijuomista, työttömyydes 
tä, ja kasvatuksen puutteesta lap
sille. On ajettava siis kieltolain 
työttömyysvakuutuksen asiaa ja 
hankittava koteja turvattomille. 
Tilasto osoittaa vuonna 1855, et
tä Berliinissä oli 296 prostituee- 
ratusta 59 ilman isää, 26 oli kas
vanut vierailla ja 29 köyhäinta
lossa.

Työpäivä. Me tiedämme' että 
palvelijattareilla on pisin työpäi
vä kaikista työläisnaisista. Tilas
to osoittaa, että vuonna 1901 oli 
Berliinissä 1689 prostilueeratus- 
ta
379 palvelustyttöä 
300 ent. palvelustyttöjä 
176 ompelijaa, ent. palvelustyttöä 
171 ravintolapalvelijaa, ent. pal

velustyttöä.
Yhteensä 1026 palvelustyttöä 

sekä vaan 663 muuta työtä teh
nyttä tyttöä.

Minä en tahdo tässä selvittää 
laajasti, miten sääty ero n ja si
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vistyksen turmelus synnyttää 
ammattihaureutta. Numerot se
littävät:

Berlinissä oli 1431 prost., jol
loin oli Amsbergissa, eräässä 
maalaiskunnassa vaan 226.

Berliinissä 2750 sukup. taut.
Ambergissä 308 sukup. taut.
Tässä näin lyhyesti alustettuna 

tahdon esiin tuoda, että syyt pros- 
titutioonin olemassaoloon ovat 
seuraavat:

1) Alkohoolista johtunut su
vun rappeutuminen ja taipumus 
luonnottomuuteen sukupuoli-elä
mässä.

2) Kapitalistisen tuotannon 
synnyttämä työttömyys, joka pa
kottaa ihmiset eiatuksekseen 
hankkimaan leipänsä keinolla 
millä tahansa.

3) Perhe-elämän rikkoutumi
nen ja köyhien orpojen turvatto
muus ja kasvatuksen puute van
hempien suojan puutteesta.

4) Sanomattoman pitkä työ
päivä, joka pitää työläisnaisen 
tietämättömyydessä ja kiduttaa 
häntä niin, että hän mieluummin 
heittäytyy prostitutsiooniin, en
nenkuin palvelee.

5) Työpalkan vähyys, joka 
suurkaupungin elämänehtojen 
kallistuessa pakottaa naiset am- 
mattihaureuteen.

Näin ollen ei voi tieteellisesti 
asiaa tutkien syyttää yksityisiä 
ammattiryhmiä eikä yksilöitä 
syypäiksi ilmiöön, nimittäin am- 
mattihaureuteen, jonka syyt ovat 
itse olemassa olossa ja yhteiskun 
tajärjestelmässä. Suurempi syy 
on iskeä itse nykyiseen epäkoh- 
taiseen järjestelmään. Mutta sen 
porvarit siveellisyysseuroineen ja 
esim. valkonauhayhdistyksineen

tahtovat säilyttää tukien hallitus
ta, joka vastustaa työväen taiste
luja kieltolain, työttömyysvakuu
tuksen. orpokotien perustamisen, 
työpalkan korotuksen ja työajan 
rajoittamisen puolesta. Ja mitä 
itse prostitutsiooniin tulee, on 
hallituspuoluelaisille usein teroi
tettu, että vaikka se on lakkau
tettu, ei ole suuriakaan tehty niit 
ten työttömien naisten puolesta, 
jotka olivat joutuneet prostitut
siooniin. Saahan sotaväen lak
kauttamisen kautta kärsinyt vää
pelikin eläkkeen, sekä senaatto
rit tuhansia, kun eron saavat, 
mutta prostitutsioonin uhreille, 
jonka leipä senaatin kiellon kaut 
ta poltettiin, ei ole hankittu mui
ta vastaavia elämänehtoja. Tur
haa on siksi, kun huomataan, et
tä tuollainen ryhmäkielto ei ole 
ammattihaureutta poistanut, hyö
kätä ihmisen kimppuun, jonka 
elämänehto on yleisön palvele
minen, niinkuin ajurien. Suo
rempi tie olisi mennä hallituksen 
luo, vaatimaan yhteiskunnallisia 
parannuksia, jotka takaisivat kai
kille kansalaisille hyvän kasva
tuksen ja riittävästi rehellisesti 
ansaittavaa leipää sekä apua sai
raille ja työhön kykenemättömil
le. Itse Kristuskin sanoi farise- 
alaisille langenneesta naisesta: 
"Ken syytön on, hän heittäköön 
ensimäisen kiven!”

Alustaja lopuksi esitti seuraa
vat ponnet:

1) Katsoen siihen, että prosti
tutsioonin syyt ovat eroamatto
massa yhteydessä olemassaolom
me ja yhteiskuntajärjestelmäm
me kanssa, ei yksityisiä ammatti
kuntia eikä yksilöitä voida pitää 
sen aiheuttajina.
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2) Koska hallitus on yksipuoli
sesti vaan lakkauttanut prostitut- 
sioonin ryhtymättä avustustoi
miin ammattihaureutta harjoitta
neiden ja siitä sekä aineellisesti, 
yhteiskunnallisesti, ruumiillisesti 
että henkisesti kärsineiden hen
kilöitten pelastamiseksi uudistu
van ammattihaureuden vaaroista, 
niin katsoo kokous, että koska 
ammattihaureuden aiheuttamat 
seuraukset eivät ole järkiperäi
sellä tavalla poistetut eikä sen 
syitä yhteiskuntajärjestelmää 
muuttamalla yritetty poistaa, ei 
voida panna syytteeseen yksilöi
tä, joiden syyttämisellä ei voida 
estää, että ilmiö, jolla on oleelli

nen pohja nykyisessä yhteiskun
nassa, hankkii itselleen henkilöi
tä, jotka sitä palvelevat samalla 
lailla kuin jo syytteeseen asete
tut,

3) on siis syytä yhtyä tuke
maan sos.-dem. puolueen yhteis
kunnallisia parannuspuuhia edus- 
kunnallista tietä, joka kieltolain, 
työttämyysvakuutuksen, suojelus- 
lain, äitiysvakuutuksen, kahdek
san tuntisen työpäivän, palkanko
rotuksen, palkollislain uudistuk
sen, maatalouslainlaadinnan y.m. 
avulla koettaa vähentää ne syyt, 
jotka aiheuttavat yhteiskunnalli
set epäkohdat, joiden joukossa 
prostitutsiooni on huutavimpia.

Q H El El

Taistelu ja onni
Yksilöjen ja kansakuntain si- 

säisenelämän valtavimpana eteen
päin kannustajana on elämän 
onni. Vapaus, rauha ja onni on 
se päämäärä, jota kohti elämän 
purtta ohjataan.

Mitäpä olisikaan yksilön elämä 
ilman tulevaisuuden toivoa, il
man päämäärää? Se olisi kuin 
lasikupla rannan aallokossa, jon
ka aallot rannan kivejä vasten 
murskaavat. Mitä olisi kansakun
tain elämä, elleivät ne uskaltaisi 
luoda katseitaan ja toiveitaan 
mahdollisimman kauas tulevai
suuteen, tarvitsematta pelvolla ja 
vavistuksella odottaa sen lähesty
mistä. Se olisi tuskallista, raa
te! e vaa kuin kuolemaan tuomitun 
vangin odottaessa mestauspäivän- 
sä lähestymistä. Ja kuitenkin

me elämme nyt juuri tuota aika
kautta, jolloin hallitsevat ja val
litsevat luokat näkevät edessään 
tuon valtansa kuolemantuomion 
täytäntöönpanon päivän lähesty
vän. Ja siksi alkavatkin he yhä 
vähemmän puhua tulevaisuudes
ta ja ennustella, mitä tulevaisuus 
mahdollisesti on tuova mukanaan, 
mutta sensijaan he kehottavat 
palaamaan vanhoihin elämän 
ihanteisiin ja puhuvat mieluim
min “vanhoista hyvistä ajoista”.

Luin hiljakkoin eräästä tässä 
maassa ilmestyvästä suomalaises
ta porvarilehdestä toimitusartik- 
kelin, joka loppui seuraavalla 
lauseella: "Palatkaamme vain 
niihin vanhoihin siveysi hän teihin, 
jotka huokuvat Kalevalan jokai
selta sivulta, silloin emme ole
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