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Lapsikysymys ja yhteiskunnallinen kurjuus
kirjoituk sen Johdosta.

K esäkuun “Sakenissä" julkaisi ni
m im erkki F. J. S— ä kirjoituksen ni
m eltään “L apsirajoitus ja yhteiskun
nallinen kurjuus”. K irjo ttaja koskettell siinä m ainittua kysym ystä yhteis
kunnalliselta kuin myös yksilölliseltä
puolelta. Lopulta tulee siihen tulok
seen. että lapsirajoitus, olkoonpa se
yhteiskunnallista tai yksilöllistä laa
tua, on kerrasraan turm iollinen Ja
niinollen hyljättävä. K aikista esi
m erkeistä Ja väitteistä huolim atta, jol
ta kirjoitus sisältää, rohkenen m uu
tam alla sanalla tuoda julki m ielipitee
ni ja osoittaa, että m ainittu k irjottaja
ei väitteissään ole osunut aivan oike
aan.
Ensiksikin se, e ttä työväenliikkeessä
tai työväenluokan keskuudessa ilme
nevä lapsirajoltusliike koettaa siitä et.
siä parannusta k u rjaan yhteiskunta
tilaan, el pidä palkkaansa. Jos nim it
täin k irjo ttaja työväenliikkeellä tark ottaa sosialistista liikettä, jossa var
sin yleisesti pohditaan ja kannatetaan
lapsirajoitusta. El toki tehokkaam pa
na yhteiskuntaolojen parannuskeinona,
kuten k irjo ttaja välttää, vaan siksi, e t
tä kullakin yksilöllä tulisi olla oikeus
m ä ärätä m iten m onta Ja milloin lap
sia synnyttää. M itä tulee siihen, että
perheelliset m iehet, joista kirjottaja
m ainitsee, ovat ensim äisiä kaikissa
palkankorotusliikkeissä, on huono väi
te. Sananlasku, että hukkuva tarttu u
oljenkorteenkin, pitää tässäkin paik
kansa. Sillä luonnollisestihan lapsirikkaissa perheissä työansion m enet
täm inen koskee m yöskin lapsia, jotka
siitä Joutuvat kärsim ään. Sensijaan
lapsettom assa perheessä ei hätä voi
tulla läheskään niin suureksi, esim.
siksi, että joskus on naisellakin m ah
dollisuus työnansioon siiloin kun mies
lakon y. m. takia on työttöm änä. T ä
m ä sensijaan ei voi tulla kysym yk
seenkään suuren perheen äidille. Täs
tä on lukem attom ia esim erkkejä, y l
läm ainitun väitteensä tueksi k irjottaja
vertaa työväenoloja R anskassa ja Sak
sassa. Joista ensinm ainitussa on kaksilapsijärjestelm ä yleinen, jotavastoin
viim em ainitussa on suuret perheet ta 
vallisia.
M inulla el ole tällä hetkellä tilas
toa käsillä, josta voisin nähdä missä
m äärin työväenolot ovat parem m at

Sakeassa kuin R anskassa, vai olisiko se
päinvastoin. V äitteensä lopuksi k ir
jo tta ja kuitenkin m ainitsee: “Siis työ
väenluokan Joukkotaistelujen voitot ilm eisem m ät edellisessä jälkim m äiseen
verrattu na.” Kun k irjo ttaja kerran on
sitä m ieltä, että työväen taloudellinen
hyvinvointi riippuu lapsirikkaista p er
heistä. niin miksi ei v erran nut Italiaa.
V enäjää, y. m. E uropan lapsi rikkaita
m aita R anskaan, Jolloin tulos olisi
päinvastainen. Jos Saksan työväen ti
la on parem pi kuin R anskan, R anskan
parem pi kuin Italian tai V enäjän, niin
re el johdu perheistä.vaan yksinom aan
vissit taloudelliset syyt ovat v aik u tta
m asta siihen.
L apsirajoitus on käytännössä ja tu 
lee se saam aan yhä enem m än jala n 
sijaa työväenluokan keskuudessa si
käli kun työläisnainen tuntee olevansa
yhteiskunnassa Jotain rm iutakin v ar
ten kuin yksinom aan lapfeensy n ny työ
koneena.
L apsirajoitusta h arjotetaan työvä
enluokan
keskuudessa valtavassa
m äärässä, etenkin suurkaupungeissa.
Lapsirajoitustoim enpiteet kuitenkin
useim m iten päättyvät m itä surkeim mlila seurauksilla. J a m iksi? Aino
astaan siksi, että kaikellaisten ehkäi
sykeinojen levittäm inen on laklvastaista ja niinollen an karasti rangais
taan, Jotavastoin ältlydentilaan tu l
leet naiset epätoivoissaan antautuvat
kaikenlaisten puoskarien ja “enkelintekijäin" liuostaan, josta useim m iten
on hyvin Ikävät seuraukset.
Y lläm ainittu kirjottaja nähtävästi
täydellisesti hyväksyy edelleenkin ja t
kuvaksi ne lukem attom at ennenaikai
set kuolem antapaukset, sairaustapa
ukset, Johtuen juuri edelläm ainitsem astani. Itsem urhat, jo ita niin m o
net naiset tekevät tuntiessaan tule
vansa aviottom an lapsen' äidiksi.; si
ten välttää käensä sitä yhteiskunnan
pilkkaa ja ylenkatsetta m ikä heidän
osalleen lankeaisi.
Tällaiset tap ahtum at ovat päivä
järjestyksessä. etenkin suurkaupunkieläm ässä, johtuen ainoastaan siitä, e t
tä työväenluokalle ei anneta tilaisuut
ta käyttää terveydelle vaarattom ia ja
varm oja ehkäisykeinoja. H allitseva
luokka on lapsirajoitusta vastaan
syystä että se tm heillä pahaa. Ja ml-
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kä hallitsevalle luokalle on pahaa, on
oleva työväenluokalle hyvää.
L apsirajoitusta on siis kannatettava.
Ei siinä m uodossa, jossa se nykyään
ilmenee, vaan m eidän on toim ittava
siihen suuntaan. Joka tekee tehotto
m aksi sellaiset lait, jo tk a eivät salli
levittää tieto ja ehkäisykeinoista ja
josta Juuri on oleva ja tulee ain a ole
m aan sellaisia surkeita seurauksia,
joista edellä m ainittiin.

On syytä otaksua, e ttä lapsirajoitus
ta tullaan käyttäm ään myös sosialis
tisessa yhteiskunnassa, huolim atta
siitä, e ttä silloin on lapsille m ahdol
lisuudet kasvaa Ja kehittyä kunnon
ihm isiksi, eikä kuten nykyään, kun
työväenluokan lapset ovat ikäänkuin
häpeäpilkkuja yhteiskuntasi vistykBen
m ädännäisyyttä verhoavalla kristallipinnalla.
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