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PROSTITUTSIONIN TURMIOLLISUUS
ROSTITUTSIONI on yhteiskunnallinen pa- 
he, joka nielee tuhansia uhreja työväenluo- 'SK'* kasta jokainen vuosi. Kaikkialla se lisää 
tuskia, kärsimyksiä, kyyneliä ja tuhoaa 

ihmiskuntaa. Siitä eniten saavat kärsiä työläisnaiset, 
äidit ja tyttäret. Ennenmuinoin tätä pahetta Krei- 
kassa ja Roomassa harjoitettiin ylimysten keskuu
dessa. Se oli teatteri elämän yhteyteen kuuluvaa “tai
detta” ja kulkeutuipa se sen aikaisiin kirkkoihinkin. 
Mutta nykyään se raivoaa kansan köyhälistökerros- 
ten keskuudessa. Perin harvoin siitä puhutaan tai 
kirjoitetaan, vaikka se tuottaa suurta tuhoa työvä- 
enlukan jäsenille. Porvarillinen maailma siitä ei 
sunikaan paljon halua puhua, sillä se vain paljastaisi vallitsevan'yhteiskunnan sisällä löytyvien pahei
den paljoutta.

Meille työläisille tämän kysymyksen täytyisi olla 
tärkeä. Mutta useimmiten me, erikoisesti äidit, joil
le se tärkeästi kuuluisi, emme siitä ajattele mitään. 
Me emme kehitä itseämme, lue tietopuolista kirjal
lisuutta, jotta voisimme antaa edes alkeellisia ope
tuksia lapsillemme. Tietämättömyydessään useat 
työväenluokan jäsenet antavat lapsilleen virsikirjan 
ohjaukseksi, kun nämä lähtevät maailman markki
noille •— taistelemaan elämänsä ja olemassaolonsa 
puolesta. Usein me saamme lukea lehdistä huutavia 
ja pöyrityttäviä kertomuksia, kuinka työväenluokan 
jäsenet — naiset — ovat joutuneet tälle turmion ti
elle — prostitutsionin valtaan.

Frostitutsionin yhteydessä on kehittynyt valkoi
nen orjakauppa, jota käydään kansainvälisesti. Työt
tömyys on tämän paheen suurin levittäjä. Siellä, 
missä on työttömyyttä, siellä raivoaa prostitutsioni; 
leviää ja hävittää kuin kulovalkea. Myös siellä, mis
sä on pienet palkat ja kurjat työ- ja olosuhteet, le
viää nopeasti prostitutsioni. Kurjain palkkainsa li
säksi täytyy työläisnaisten myydä itseänsä, hankki- 
aksensa edes niukan toimeentulon. Porvarillien maa
ilma yrittää väittää, että naiset, jotka vajoavat pros- 
titutsionin paheeseen, tekevät sen omasta vapaasta 
tahdostaan. Tällainen selitys luonnollisesti on kaik
kea muuta, vaan ei totta. Onhan järjetöntä ajatella, 
että ihmiset haluaisivat huviksensa antautua moi
seen paheeseen. Kurjuus ja puute siihen pakoittaa. 
Lienee joitakin tapauksia, joissa joku nainen satunnaisista syistä joutuu prostitutsionin valtaan. Mut
ta näitä ei voida ottaa edes huomioon prostitutsio
nin syitä etsittäissä, sillä niin harvinaisia ne ovat.

Monet meistä, työväenluokan jäsenistäkin, ovat 
valmiita osoittamaan sormellaan ja heittämään pii- 
kaniskuja näitä langenneita naisia vastaan. Näin me
netellen mekin ikäänkuin tuemme porvarillisen 
maailman väitettä, että naiset ovat alistuneet omas

ta vapaasta tahdostaan. Sen sijaan, että näitä pilk- 
kaisimme, meidän tulisi auttaa heitä vointimme mu
kaan. Levittää tietoisuutta. Ennenkaikkea meidän 
tulisi tehdä järjestämistyötä, jotta voisimme taistel
la luokkamme jäsenille sellaiset toimeentulomahdollisuudet, jottei kenenkään tarvitseisi omaa ruumis
taan myydä voidaksensa elää.

Prostitutsionin mukana kulkee juoppous ja  venee
riset taudit, jotka saastuttavat luokkamme miespuo- lisiakin jäseniä. Monet nuoret miehet, usein tietä
mättömyydessään, saavat prostitutsionin kautta itseensä tauteja, jotka kulkeutuvat viattomiin lapsiin
kin. “Vanhempain pahoista teoista saavat kärsiä 
lapset aina kolmanteen ja neljänteen sukupolveen 
saakka”. Tuo lause kai pitää paikkaansa. Vain siten lausuttuna, että prostitutsionin tuottamista paheis
ta saavat lapset kärsiä aina kolmanteen ja neljänteen polveen saakka.

Jotkut pitävät kauheana sitä, kun ennenmuinoii? 
myytiin huutokaupalla mustaihoisia naisia orjiksi.. 
Se kuitenkaan ei ollut mitään verraten siihen, kun' 
valkoisen orjakaupan harjoittajat myyvät nuoria 
naisia prostitutsioni laitosten pitäjille. Sanotaan, et
tä yksistään Chicagon kaupungissa elää yli viisitu
hatta henkilöä valkoisen orjakaupan, s. o. prostitut
sionin kautta. Amerikassa kerrotaan olevan neljä e- 
rikoista keskuspaikkaa, jotka välittävät Europasta narrattuja tai ryöstettyjä nuoria naisia, jotka Yh
dysvaltoihin saavuttuaan joutuvat prostitutsionilai- 
toksiin. Näissä laitoksissa nämä naiset kestävät hy
vin lyhyen ajan. Muutaman vuoden ajan tuotettuaan 
liikevoittoja prostitutsioni laitosten omistajille hei
dät heitetään menemään — uloskuluneina ja käyttö
kelvottomina tavaroina. Lopunikänsä nämä varsinai
sille prostitutsionilaitoksille kelvottomiksi tulleet 
naiset saavat elää ominapuinsa, jossain luolassa itseänsä kaupitellen.

Jokaisen työläisen velvollisuus olisi kaikin voimin 
taistella prostitutsionin pahetta vastaan. Työläisäiti- 
en velvollisuus on kehittää itsensä, ollaksensa kyke
neviä antamaan lapsillensa käytännöllisiä neuvoja ja ohjeita, eikä vain virsikirjoja silloin kun nämä 
joutuvat lähtemään omaan onneensa luottaen elä
määnsä taivaltamaan. Opettakaamme lapsillemme» että heidän täytyy aina pyrkiä luottamaan luokkan
sa apuun, eikä yksilöonneen nojaten pyrkiä elämän
sä läpi. Vanhemmat eivät voi puhua lapsilleen luok- 
katoiminnasta ja järjestäytymisen välttämättömyy
destä, jotka ovat välttämättömiä meille kaikille, jol
leivat he itse tiedä niistä mitään. Siis kehittäkääm
me ensin itsemme ja järjestykäämme, niin sitten o- 
lemme kykeneviä ja tietoisia niistä lapsillemme puhumaan.
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