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Sterilisoiminen

GA LIFO RN IA N  valtion toimesta on 
sterilisoitu —  tehty siitoskyvyttö- 
miksi —  kuusituhatta mielisairasta 

ja  heikkomielistä potilasta. T ällä  on tar
koitus “ kuivata tuhoavan ituplasman vir
ta ," jonka pitäisi kulkea perintönä ihmi
sissä. Kahdeksan miljoonaa työtöntä kä
velee nykyään Yhdysvaltain katuja ja  
maanteitä, useimmat heistä alaravittuina. 
Miljoonat näiden lisäksi tekevät työtä riit
tämättömillä palkoilla epäterveellisissä 
olosuhteissa ja  hirvittävän työkiihkon 
alaisena, siten luoden yhä lisää “ tuhoavaa 
itu plasm aa” .

J a  tähän ratkaisuksi terveysopin meta- 
fyysillinen koulukunta ei näe ym päristös
sä m itään, pitäen syytä perinnöllisenä. 
Darwin, Lam ark, Tower, Bouvier ja  
Kratmmeren sanovat päinvastoin. Mutta 
emme lähde tässä lyhyessä katsauksessa 
käsittelemään lähemmin tämän kysym yk
sen teknillistä puolta.

Me emme epäile eikö perinnöllisyys oli
si vaikuttava tek ijä  mielenvikaisuudessa 
ja  sairaudessa. Mutta me emme hyväksy 
sellaisten valhettelijoiden väitteitä, jotka 
sanovat, että nämä paheet ovat syntyneet 
menneisyydessä jostain syystä ja  siirty
neet perintöinä nykyiselle sukupolvelle 
ituplasmassa ja  että nykyisillä olosuhteil
la ei muka ole niissä johtavaa syytä. Me 
emme hyväksy sellaista tyhm ää määritel
mää, että uudelleenluova mekanismi olisi 
vahinkoittumaton ja  turvattu niiltä vaa
roilta, jo illa  nykyiset teollisuusolot työläis
tä ym päröivät. Uudelleenluova mekanis
mi luo ihmistaimen vanhempien kudoksis
ta. J a  työläinen, jonka asunto-olot ovat

kurjat, ravinto kehnoa, vaatetus vajavais
ta, työ ylenm äärin rasittavaa ja , jo s hän 
on nainen, pakotettu työskentelemään ras
kauden tilassa, ei voi saada riittävästi ra
vintoa sukunsa uudelleen luomiseksi. Liian 
paljon siitä riittämättömästäkin ravin
nosta menee ruumiin ylläpidoksi välttä
mättömien solujen ylösrak antam iseksi; 
työvoiman uudelleen luomiseksi, jotenka 
tulevan sukupolven luomiseksi toimivien 
kudosten hyväksi ei jä ä  riittävää ravin
toa. Tässä mielessä saavutetut ominai
suudet saatetaan siirtää perinnöllisinä, 
niihin kuuluen niin henkiset kuin ruumiil- 
lisetkin sairaaloisuustaipumukset. J a  mi
käli näin on, on tästä syy  asetettava suo
rastaan nykyajan raivoisalle työläisten 
riistämiselle eikä suinkaan menneille suku
polville.

Kapitalism i on biologisesti turmeltunut, 
saastainen. S illä  ei ole mitään ajatusta 
tulevaisuuden varalle. S illä  on ainoastaan 
kauhea kiire tuhlata ihmiskunnan fyysil- 
listen ja  moraalisten voimien varastoja 
mielipuolisessa kiihkossaan suurempien 
voittojen saamiseksi. Tulevaisuuden on 
tästä maksettava kalliisti.

Hullujen ja  heikkomielisten siitoskyvyt- 
tömäksi tekeminen ei merkitse hauista
kaan hyödyn puolelle niin kauan kuin mil
joonat yhä heikkenevät ihmiset ovat teol
lisen riiston runneltavina ruumiillisesti ja  
henkisesti. Vain siten, että työläiset itse 
omistavat tuotantolaitokset, voi ruumiilli
sen ja  henkisen terveyden järkiperäinen 
suajelem isjärjestelm ä olla m ahdollista. Se 
on I. W. W. liiton ohjelma. — C. B. E.
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