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onkin am m attiunioiden yksi heikoim pia puolia. 
Niinpä tässäkin  lakossa koneenkäyttä jä t sekä  v ir
ka ilija t kieltäytyivät, sopim uksien perusteella, lak- 
koutum aan m eidän avuksem m e, vaikka m uuten 
heillä lienee siihen kyllä halua  ollu t. Tässäkin 
tapauksessa siitä  oli seurauksena se, e ttä  kahden 
viikon k u lu ttu a  hävisimm e lakon —  ja  palkkoja 
alennettiin.

O losuhteet sisäjärv illä  ovat kylläkin parem m at 
kuin syvän veden laivoissa, m u tta  molemmissa 
on työläisillä edessään suurisuuntainen  teollisuus- 
unionistinen järjestäm istyö . S illä luulisi nyt jo 
kokem uksien perusteella olevan helppo nähdä, e t
tä  työläisten on Järjestäydyttävä teollisuuksien 
m ukaan, ennen kun voidaan m enestyksellisesti 
ta istella  Järjestyny ttä  pääoman valtaa vastaan.

S teriliso im inen
(M ielenvikaisten hedelm ättöm äksi tekem inen) 

KirJ. MAYNAD SHIPLEY.
Suomennos.

LASTEIN salraalahuoneeseen astuessam m e oli 
edesämme rivi sänkyjä, joissa lepäsi pieniä, 
m uodottom ia ihm isolentoja. H o ita ja ta r 

nosti vuoteelta yhden pienen liham uodostum an, 
joka tu ijo tti meihin pienillä, ilm eettöm illä silm il
lään.

■ "Silloin tä llö in” , sanoi hän, " tap ah tu u  täällä 
vahinkoja. Vuosi s itten  yksi pojista Ja yksi ty 
tö istä  pääsivät huoneistaan karkaam aan  Ja tapa- 
sivat toisensa p iham aalla. Tässä on tulos. E i se 
tule paljoakaan puhum aan eikä kävelem ään. Yh
deltä  puolelta on iso-äiti, ja  toiselta  puolelta on 
kaksi setää heikkojärklsiä. Sen lisäksi molem mat 
vanhem m at ovat tää llä  hoidettavana. —- K aikki a l
haisella asteella olevia m ielenvikaisia."

* * ♦
Yhdessä vuodessa tu li C alltornian  kuuden mie

lenvikaisten sairaalan  sekä Sonomassa sijaitsevan

S tate Home fo r the  Feeible-iMinded laitoksen yllä
pito m aksam aan $3,619,607.81. V ankiloitten ja 
k aavat usko tien  kustannukset olivat y h tä  hämm äs
tyttävän suuret. iSamaan a ikaan  54 yksity istä 
hoitolaa, joissa ho idettiin  2— 165 sa irasta  kussa
kin, o livat valtion  lupak irja lla  toimivia. L isäksi 
oli liittohallituksen  ho ito la  Menlo Park issa, jossa 
hoidetaan m ielenvikaisia sotaveteraaneja .

V akau tunu t am erikalatnen vastaus tälle tilan
teelle on: "P itäisi o lla  sterilisoim islaki” . Callfor- 
niassa, sekä 21 :ssä  m uussa valtiossa on jo  sen 
suuntainen laki. Y hdeksässä valtiossa viim e vuo
den aikana y rite ttiin  sam aa lakia. Seitsemässä 
valtiossa ju lis te ttiin  se perustuslakivastalseksi. 
V irginiasta vietiin  vetoom us ylioikeuteen jossa 
laki hyväksyttiin . C alifornia ku itenkin  on sinä 
suurena kansallisena kokeilukenttänä mielenvi
kaisten  hedelm ättöm äksi tekemiselle.
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K aikkiaan on kyseessä olevia le ikkauksia teh ty  
Yhdysvalloissa 8,516 tam lkuulle, 1927 mennessä, 
joista Californiassa teh tiin  5,820. Sonoman val
tio hoitolassa yksistään  teh tiin  yli tuhannen  leik
kausta , jossa sterillsoin tl a lettiin  v. 1911, vaikka 
nykyinen valtion laki astui voim aan vasta heinä
kuun 17 p., 1917. Ensim äinen asiaa koskeva laki 
hyväksyttiin Californiassa v. 1909. Täm ä oikeutti 
valtiohoitolan y lijoh ta jan  ja  m ielisairaiden hoito
loiden y lijohtajien  suorittam aan  hoidokeissa en
nen heidän vapauttam istaan  “ leikkauksen, joka 
estää siitoksen’’. E räs kohta laissa käsitti myös 
eräänlaiset useam m an k erran  rikoksia tehneet 
vangit ra itio n  vankilassa, m utta heiliin nähden 
noudatettiin  tiukko ja  rajo ituksia . V. 1909:n la
kia ko rja ttiin  jossain m äärin  v. 1913 Ja m uovat
tiin  nykyiseen asuunsa v. 1917.

Lain sisältö on seuraava: V altion sa traalo itten  
haltuun jä te ty issä  henkilöissä, Jo tka ovat m ielisai
ra i ta  [perinnöllisesti, ja  jo k a  m ielisairaus voisi 
uusiin tua  seuraavissa sukupolvissa, voidaan ta rk an  
tu tk im uksen  jälkeen, ja  valtion  m ielenvikaisuus 
lau takunnan  päätöksellä, to im ittaa  leikkaus suvun 
jatkam isen ehkäisem is tarko itukse lla , ja  joka  toi
m itus tulee olem aan laillinen, e ikä  saa ta  lau ta
kunnan  jäsen iä  eikä leikkauksen toim eenpanijoita 
syytteenalaiseksi.

iSama laki myöskin säätää, e ttä  idiootti, Joka on 
alaikäinen, vaikka ei olisi hoitolan asukaskaan, 
voidaan tehdä suvun Jatkam is kyvyttöm äksi van
hempiensa ta i ho itajan  k irja llisella  luvalla. Tai 
Jos hän on täys i-i käin en, niin hänen vanhem pien
sa tai laillisesti m äärätyn holhoojan k irja llise lla  
luvalla.

Dr. F. O. Butler, valtion kodin lääketieteellinen 
joh ta ja  sanoo: ‘Me otam m e vastaan  m onta poti
lasta ainoastaan sterilisoim ista varten . L eikkauk
sen jälkeen heidät annetaan  m ennä koteihinsa. 
Kun me kuulem me heikkom ielisestä naisesta jolla 
on m onta lasta, Joista useat ovat henkisesti vailli
naisia, meidän tehtäväm m e on saa ttaa  hänet tu le
m aan leikattavaksi, voidakseen palata hoitam aan 
lapsiaan kuitenkaan  enään s iittäm ättä  lisää kal
taisiaan . Jos ei tä tä  tehtäisi ta rko itta is i se vuo
tu is ta  lisäystä henkisesti vaivasten perheissä.

“H oitolassam m e on m onta äitiä  Joilla on 1— 5 
lasta  m eidän hoidettavana. Jos näm ä ä id it oli? 
steriliso itu  Jo vuosia sitten , he m ahdollisesti inisi
vät ulkona tä ä ltä  ja varm aankaan eivät olisi näm ä 
lapset hoidettavanam m e.

E räästä  perheestä oli useita potilaita ho idetta

vanamme. T ä tä  p e rh e ttä  tu tk iessa  huom attiin, 
seuraavaa: H eikkom ielisestä naisesta ja  sam an
laisesta m iehestä polveutui neljässä sukupolvessa 
kahdeksassa avioliitossa 36 lasta , jo ista  25 oli 
sairasta . Täm än sam an naisen norm aali siskosta 
ja  miehen norm aali veljestä on  seitsem ässä avio
liitossa polveutunut 39 lasta, joista ainoastaan yksi 
oli epänorm aalinen.• • *

Dr. E ast osottaa, e ttä  heikkojark isten  tapa on 
pariu tua  kalta istensa kanssa, jonka tuloksena voi
daan  pitää, e ttä  noin 20 pros. A m erikan väkilu
vusta ovat viallisia.

Utopistisia tu loksia  ei ku itenkaan  ole odotetta
vissa vaikka jokainen hei kko mielin em Yhdysval
loissa sterilisoitaisiin , s illä  liian  m onta näennäi- 
dä ikuistam alla huom attavaa heikkom ielisyyttä. 
siem eniä, m utta  hyvää ei varm aankaan voida teh 
dä iku istam alal huom attavaa heikkom ielisyyttä. 
.Myös on hyvin tun n e ttua  e ttä  m ielenvikaisuudella 
tah ra tu issa  perheissä nekin, jo tk a  ovat m ielenvikai
suudesta  vapaita, ovat ku itenk in  a lttiita  kaatum a
taudeille sekä heikkom iellsyydelle.

Arvioiden m ukaan on Californian valtiossa huo
m attavan  paljon yli 20,000 heikkojärkisiä. Suurin  
osa tä s tä  luvusta  on  u lkopuolella valtion paran
to lo iden, sillä  niissä ei ole tilaa  kuin osalle n iistä, 
jo tka  ovat kodittom ia sekä eläm än m ahdollisuuk
sia  vailla. Dr, B utler luulee olevan noin 16,000 
m ielenvikaista, jo ita  hoidetaan tai ovat hoidotta 
ulkopuolella valtion laitoksien.

Kaksi m iestä jo tka  luu ltavasti tie tävä t eniten 
“eugenisesta sterilisoim isesta” ovat E. S. Gosney, 
Pasadenalainen lakim ies, ja  Paul Popenoe. Vii
meksi m ain ittu  on k ir jo ittan u t neljä  oppikirjaa 
perinnöllisyydestä ja  rodun jalostus-opista. Nämä 
kaksi m iestä ovat useita vuosia työskennelleet yh
dessä, Mr. Gosney an taen  raha llis ta  avustusta  se
kä oh jausta  ja  Mr. Popenoe tehden tutk im ukset. 
E nslnm ainlttu  sanoi h ilja tta in  että  sam alla aikaa 
kun Yhdysvaltain m ielenvikaisten laitoksissa on 
nykyään noin 50,000 potilasta, olisi heidän luku
m ääränsä 500,000 Jos laitoksissa olisi niin monelle 
tilaa. Sonoma-kodissa on tilaa  noin 2,200: lie ja  
lisäksi on la itokselta  valvonnan alaiseen vapau
teen p ääste tty  vähintäin  500. H oitolan odotuslis- 
toilla on näiden lisäksi noin 700 nimeä.

Mr, Gosney sanoo: "Se olisi julm uuden huippu 
an taa  näiden ihm isten ja tkaa  sukua kun ollaan 
itseasiassa varm oja siltä , että  lapsista tulee idioot
teja. H e syntyvät ollakseen rasituksena itselleen,
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vanhem m illeen sekä yhteiskunnalle. Voidaan olla 
erim ielisiä siitä m illä asteella m ielenvikaisuutta 
heidä t tu lis i sterilisoida. M utta  on olemassa se 
aste, jonka alapuolella kaikkien m ielestä leikkaus 
olisi inhim illinen suojelus, joka  koituisi hyödyksi 
kaikille asianom aisille.”

Tähän Mr. Popeone lisää: "On olem assa suuri 
lukum äärä  korkeam m alla asteella olevia heikko
m ielisiä, jo tka  yhteiskunnallisen asem ansa ta i tu n 
teellisten. syiden tähden  ovat tärkeäm pänä kysy
m yksenä ja  m ahdollisesti suurem pana vaaranak in  
sekä itselleen e ttä  tulevalle sukupolvelle. 'Nämä 
usein Ilm aisevat henkistä ta u tia  sekä henkistä  va
java isuu tta , Joista ensinm ainittu  voi olla paina
vam m asta m erkityksestä ku in  viim eksi m ain ittu .

iSono m assa sijaitsevan valtion  laitoksen väestö 
ei ole hyvänä esim erkkinä alhaisem m allakaan as
teella olevista heikkom ielisistä. Ne ovat suurim 
m aksi osaksi huom atuim m at ja  kiusallisim m at ta
paukset jo tka  ovat tu llee t oikeuslaitoksien ala
ikäisten osastossa esille.”

L eikkaukset jo tka  suorite taan  Californiaasa se
kä muissa valtioissa, Joissa on sterilisoim islakeja, 
eivät ole kuohitsem ista. Leikkaus tekee le ikatu t 
a inoastaan siitoskyrvyttömäksi, m u tta  ei häiritse  
sukupuolitoim intaa.

'Miespuolisissa henkilö issä tehdään  "Vasecto- 
my "-leikkaus, (n. k. Stein a c h leikkaus, Josta useat 
terveetk in  m iehet m aksavat vapaaehtoisesti hyvän 
h innan .) Vasectomy on n iin  yksinkerta inen  leik
kaus, e ttä  siinä käy te tään  ainoastaan paikallista  
kuoletusta . N aisissa tehdään  n. s. “salpingec- 
tom y”-leikkaius. K oska siihen sisältyy laparo to
rnia, (vatsaontelon k au tta  teh tävä le ikkaus) vaatii 
sa nuku ttam ista  sekä m uutam ia päiviä sairaala  
hoitoa. Kumpaisetkin, le ikkaukset ovat v aara tto 
m ia sek ä  kivuttom ia. Suurim alla  osalla mielen
v ikaisista  j a  heikkom ielisistä po tila ista  el ole 
aav istustakaan  m itä on tekeillä. 'Monet heistä 
saavat tiedon tilastaan  vasta  vuosien jä lkeen, saa
dessaan kyselykaavakkeen tilan teestaan  täy te ttä - 
väkseen.

Vuosi sitten  läh e tti Mr. Gosney kyselykaavak
keen. Calffornian Y hdistyneitten Hyväntekeväisyys 
Y hdistyksien k irju re ille  sekä m uillekin asianom ai
sille henkilölle kysyen m uun m uassa: “ T iedätte
kö yhtään tapausta  jossa sterilisoim inen olisi saa t
tan u t asianom aisen henkilön katkeraksi, nöyryyte
tyksi, kostonhaluiseksi tai m uuten m asentuneeksi 
luon teeltaan?”

V astaukset koskivat 1,094 leikkaustapausta, 
joissa keskim ääräinen ylivalvonnan pituus oli vä
hän yli viisi vuotta. A inoastaan yksi myöntävä 
vastaus saapui. Yksi v irkailija , jok a  yhdeksän 
vuoden a ja lla  oli tehny t huom ioita tuhannen  ste ri
lisoidun naisen, ja  25 :den  miehen tilan teesta  
ilm oitti seuraavaat ‘"Eräs hyvin alhaisella asteella 
oleva ita lia lainen  nainen tek i huom attavaa häiriötä 
siitä  seikasta e ttä  hän ei voinut siittää . Asia vie
tiin  sairaalan  joh ta ja lle , missä le ikkaus oli toim i
te ttu , jo s ta  naiselle ilm oitettiin  e ttä  siitinellm et 
vodaan saa ttaa  entiselleen: T äm ä tyydytti naista,
eikä hän enää vaatinu t niiden toim inta-kyvyn pa
lau ttam ista .”

iMr. Popenoe ilm oittaa, e ttä  erikoisesti on y rite t
ty  saada tie toa  tyytym ättöm yyteen joh taneista  ta
pauksista  k irjo ittam alla  henkilöille, jo tk a  olivat 
vastustaneet sterilisoim is-lakia, ja  myöskin kysy
m yksillä n iille jo tk a  olivat kokoontuneet “State 
Conrference of Social tV ork” , kesäkuussa 1927.

“T ästä  huo lim atta  ei ole uusia tapauksia  ilm en
nyt. -Meidän om at tu tk im uksem m e, käsitellen 
m onet as ian haara t sterilisoim iseen liittyv istä  sei
koista, eivät ole sanottavasti lisänneet tähän  edel
lä  k erro ttuun  tyytym ättöm yys tapaukseen. M uu
tam illa  henkilöillä voi olla tun teellinen  m ielipaha 
lapsettom uudesta, m u tta  useim m issa tapauksissa, 
jos he tilannetta  vähänkään, ym m ärtävät, tun tevat 
he m ielihyvää s iitä , e ttä  ei ole pelkoa liikarasituk 
sesta  perheen lisääntym isen kau tta . Sillä helppo 
on. käsittää , e ttä  lapset tu lis ivat olem aan heikko- 
ja rk isia , ja  ainak in  Joka tapauksessa ulkopuolella 
kunnollisen hoidon m ahdollisuuksia.”

17'3:sta steriliso idusta  m ielisa iraasta  19 k irjee l
lisesti ilm oittivat olevansa tyytym ättöm iä, m utta  
ainoastaan  yksi antoi todenm ukaisen syyn; 22 oli
vat välinpitäm ättöm iä ja  132 olivat m ielissään sii
tä. Vissien syiden vuoksi ei kysym yksiä teh ty  
takauksella  vapaana oleville. H eidän tuleville 
aviopuoIisoilleen ilm oitettiin  leikkauksesta , eikä 
ole tiedo te ttu  tapausta  jossa leikkaus olisi o llu t 
esteenä avioliittoon menossa.

On m uistettava e ttä  C allforniassa ei voida ste
rilisoida ketään  yhden v irka ilijan  lausunnon pe
rusteella, vaikka leikkaus onkin pakollinen valtion 
lakien m ukaan, L ääketieteellisen joh ta jan  täytyi 
saada leikkaus-esitykselleen kannatus valtion la i
toksien jo h ta ja lta  sekä terveydenhoito departe
m entilta. S ittenk in  harvoja leikkauksia toim ite
taan  ilman lähim pien sukulaisten  k irja llis ta  suos
tum usta, jos heitä vaan on löydettävissä. 75 pros.
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näistä  tapauksista oli k irja llinen  lupa m yönnetty 
Ja 15 pros sukulaisista el löydetty, Hopuista Mr. 
Popenoe sanoo k irjo ituksissaan : “ Jossain  tapauk
sissa le ikattavan  läh in  sukulainen kehoittaa suo
rittam aan  leikkauksen, m u tta  k ieltäytyy an tam as
ta  k ir ja llis ta  lupaa, ollen epävarm ana m iten p o ti
las tulee asiaan myöhemmin suhtau tum aan , eikä 
niin ollen ole halukasa an tau tum aan  sukulaistensa 
vihan kohteeksi.” Täm än kannan järkevyys onkin 
selvästi huom attavissa.

Tähän m ennessä el vielä ole suuriluku ista  ste ri
lisoim ista toim enpantu. A inoastaan joka kahdes
to ista , valtion laitoksissa oleva m ielenvikainen, on 
steriliso itu  täm än lain voim assa-olo ajalla . Yiime 
vuosina, kun sterilisoim inen on lisääntynyt, on 
joka viidennessä ta i kuudennessa täm ä leikkaus 
to im itettu . V aikkakin useita näistä  le ikkauksis
ta  on toim itettu  ainoastaan tautioppisten  syiden 
tak ia , toivottom ana heidän paranem isestaan, ku i
tenkin  on se useasti huom attavasti lieventänyt 
m ielisairauden oireita. Home for the Feeble- 
M inded-laitoksesta, jossa kaikk i sisään o te tu t po
tilaa t ovat siitos iässä olevia ta i nuorem pia, ei 
kenellekään m yönnetä ulos pääsyä, lyhyellekään 
v ierailu lle  ennen sterilisoim ista. Tapauksissa, 
jossa sukulaiset tietäm ättöm yydestä ta i tun teellis
ten syiden vaikutuksesta k ie ltävät leikkauksen toi
m ittam isen ei ole pakkoa käytetty . P o tilas on 
yksinkertaisesti eriste tty  m äärääm ättöm äksi a jak 
si. T äten  on hänen sekä yhteiskunnan etu yh tä
läisesti valvottu.

Sterillsoim isen hyöty ei ole enää kysymyksen 
alaisena niiden keskuudessa, jo tk a  ovat tilaisuu
dessa seuraam aan tutk im uksien  tuloksia. Dr. 
F red P. Clark, Stocktonln m ielenvikaisten sairaa
lan joh ta ja  sanoo: “Usea m iespotilaista, joissa 
on to im itettu  leikkaus, sanovat e ttä  he tun tevat 
lyysilllstä  sekä m entaalista parem m in vointia ja  
voim istumista. Leikkauksista hyödylliset seu rauk 
set ovat vaiku ttaneet sen e ttä  useat m iehet ovat 
pyytäneet helssäkin tekem ään sam anlaisen leik
kauksen. (Naisissa el ilm ene näh tävästi m uuta 
hyötyä kuin helpotus siitä , e ttä  pääsevät synnytys- 
vaivoista aiheu tuvasta  pelokkuudesta. Täm ä joh
tunee siltä, e ttä  herm osairausten laa tu , Joihin leik
kaus eniten  vaiku ttaa, on tavallisem paa miehillä 
ku in  naisilla.

Useat naiset joille on ilm ennyt m ielisairautta 
synnytyksen jälkeen, ovat kieltäytyneet lähtem äs
tä  sa iraa lasta  ennen kun heissäkin on toim itettu  
leikkaus, peläten  m ielenvikaisuuden oireitten  
uusiutuvan raskauden tilaan  jouduttuaan .

California on tähän  m ennessä ainoa valtio Joka 
huom attavam m in on kokeillu t m ielenvikaisten ja  
epänorm aalisten sterilisoim isan kanssa. V aikkakin 
se voi olla a inoastaan osittaisena hyötynä vaiku
tuksessaan, koko kansaan  v erra ttu n , on se ku i
tenkin  arvokkaana apuna lääketie tee lliseltä  sekä 
eugeniselta kannalta  katso ttuna. Kauem min ja t
k e ttu n a  ja  o ikein  sovitettuna käy täntöön , se ei voi 
epäonnistua alentaessaan lukum äärää  perinnöl
lisessä m ielisairaudessa.
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