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K a p i t a l i s m i  L y h e n t ä ä  I h m i s - i k ä ä
NYK YISEN  yhteiskuntajärjestelmän puol

tajat ovat varsin kärkkäitä väärintulkit- 
semaan kaikkea sellaista, mikä osoittaisi 

tämän järjestelmän epäedullisuutta, tai suo
raan sanoen tuhollisuutta ihmiskunnan elä
mään nähden. Tämä väärintulkitseminen on 
jossakin suhteessa mennyt jo niin pitkälle, et
tä on kehittynyt ja vakiintunut varsinaisia 
termejä ja määritelmiä, joilla alkuaan on tul
kittu toista, kuin mitä niillä nykyään tulki
taan. Tämänlaista havaitaan m.m. yhteiskun
nallisia oloja koskevien tilastojen alalla varsin 
runsaasti. Erinäisiä seikkoja tilastoilla osoi
tettaessa, kuten esim. kuolevaisuutta, ihmis
ten keskimääräistä ikää y.m.s., käytetään mää
rättynä standardina nimitystä, joka johtaa ko- 
konaankin päinvastaiseen käsitykseen, kuin mi
tä sillä tavallinen kansa ymmärtää.

Koskettelemme tässä asian valaisemiseksi 
vain yhtä. Usein luemme lehdistä ja  julkai
suista tiedotuksia, joissa henkivakuutusyhtiöt 
tai muut ihmisten ikää ja  terveyttä käsittele
vät liikkeet raporteeraavat tilastojensa mu
kaan ihmisen keskimääräistä elin-ikää. Äsket
täin sattui eteemme julkaisu, jossa tiedotet
tiin erään henkivakuutusyhtiön todenneen ke- 
räämillään tilastoilla, miten viiinevuosisadan 
jälkipuoliskolta lähtien, josta asti ihmisten 
elin-ikää koskevia tilastoja on olemassa, on 
ihmisen elin-ikä (span of life) jatkunut 20  

vuotta. Loistava saavutus. Kukapa väittäisi, 
eikö nykyinen kapitalistinen riisto järjestelmä, 
joka juuri tällä ajalla on nykyiselle jättiläis- 
asteelleen kehittynyt, ei olisi hyödyllisempi ih
miskunnalle, kuin esim. sitä ennen vallinneet 
yhteiskuntajärjestelmät, koska ihmisen elin
ikäisin on sen kehittyessä noin paljon jatkunut. 
Hurraa! tälle yhteiskuntajärjestelmälle.

Mutta mitä tämä 20:llä vuodella “ elin-iän”  
jatkaminen oikeastaan tarkoittaa, jos sitä tar
kemmin tutkimme! Ja  olisiko todella mahdol
lista, että ihmiset kapitalistisessa riistojärjes- 
telmässä, jossa yhtä osaa piinaa jokapäiväinen 
liiallinen raadanta, nälkä ja teollisuuksien tuo
mat taudit, tapaturmat ja myrkytetty ilma 
suurkaupungeissa ja toista osaa turmelee ylel

lisyys syömisessä, juomisessa ja haureellisuu- 
dessa; että tässä järjestelmässä ihmisen elin
ikä jatkuisi ja yhä useammat saavuttaisivat 
satavuotiuden kunniakkaan syntymäpäivänsä! 
Suurta hölynpölyä.

Tässä maassa pitäisi olla lähes 5,000 sata 
ikävuotta täyttäneitä. Mutta vaikka heitä vi- 
rallistenkin tilastojen mukaan ei siis tämän 
numeronkaan jälkeen ole kuin tuhannesosa 
prosenteissa laskettava määrä maan väkilu
kuun verraten, on heissäkin vielä paljon “ syn
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tymävuodessaan erehtyneitä ja  anteeksi an
nettavaa vanhuudesta johtuvaa kunniallisuut
ta väärillä tiedoilla hankkivia harmaapäitä,”  
lausuu Metropolitan henkivakuutusyhtiön ti- 
lastomies tri Louis Dublin. Ei siis voida yl
peillä vanhuksiemine satavuotisuudella, kuten 
kansantarujen mukaan muinoin on voitu teh
dä, vaan päinvastoin nykyaikana on korkean 
ikärajan saavuttaneita väestön kokonaisluku
määrään nähden paljon vähemmän kuin näitä 
asioita koskevat tiedot osoittavat niitä olleen 
viimevuosisadan puoliväliin mennessä.

Nykyaikaiset tilastot keskimääräisestä ihmi
sen eilin-iästä kylläkin osoittavat huomattavaa 
kasvua, mutta iäkkäiden ihmisten kuolevai
suus 40:stä ikävuodesta ylöspäin, on paljon 
suurempi väkilukuun verraten, mitä se on ol
lut satasen vuotta sitten. Keskimääräisen iän 
jatkuvaisnus saadaan tilastoissa siitä, että las
ten kuolevaisuus ja  yleensä nuorisonkin kuole
vaisuus on noin 75 vuoden ajalla vähentynyt 
jatkuvasti kaikissa sivistysmaissa. Tämä joh
tuu siitä pääasiassa, että sellaisia kulkutaute
ja, kuin lavantauti, kurkkumätä, tulirokko, 
tuhkarokko ja  monia muita, on nykyaikainen 
lääketiede, karanteenilait, terveystarkastus 
kouluissa j. n. e. vähentänyt, joten lapset ja 
nuoriso, joka niihin enneninuinoin kuoli varsin 
runsaassa määrin, säilyvät niiltä nykyään ja 
heidän kuolevaisuutensa väheneminen siis lisää 
keskimääräistä ikää määrätyssä kansakunnas
sa. Vielä olisi otettava huomioon lukuisia mui
ta tekijöitä, josta keskimääräinen väestön ikä 
jatkuu tilastoissa. Esim. kuolevaisuus äsken- 
syntyneiden kesken, joka on yleisen kehityk
sen mukana vähentynyt ja  joka merkitsee eni
ten keskimääräisen iän laskemisessa jollekin 
kansalle.

Edellämainittu tri Dublin, luennossaan Ame
rikan Yleisen Terveysyhdistyksen konferens
sissa, New Yorkissa, lausui sellaisten tautien 
lisääntyneen, jotka pääasiassa surmaavat 40 
ikävuodesta ylöspäin olevia ihmisiä, kuten sy
däntauti, syöpä, y.m. väsymyksestä ja  liialli

sesta ponnistelusta johtuvat. “ Onnettomuu
deksi on totta," lausui hän, “ että erikoisem
min vuodesta 1921 alkaen, kuolevaisuus mai
nitussa iässä olevien keskuudessa juuri näistä 
taudeista johtuen on lisääntynyt jokainen vuo
si säännöllisesti, varsinkin miespuolisten kes
kuudessa.”  Edelleen hän lausui kuolevaisuu
den tapaturmien ja  itsemurhien kautta kasva
neen parinkymmenen vuoden ajalla varsin run
saasti, nämä kaksi kuolemansyytä vieden uh
reja kaikista ikäluokista, mutta yhteiskunnal
liseen asemaan katsoen eniten alhaisemmista 
luokista, joka tietysti tarkoittaa työväestöä.

Kaikesta päättäen on tilanne kehittynyt ja 
on yhä edelleen kehittymässä siihen suuntaan, 
että korkean iän saavuttaneiden luku jatku
vasti vähenee, joskin toiselta puolen, yleisen 
tietoisuuden terveyden hoidosta kasvaessa, vä» 
henec lasten ja  nuorukaisten kesken kuolevai
suus, siten kohottaen väestön keskimääräistä 
elin-ikää. Mutta kapitalistisessa järjestelmäs
sä emme voi milloinkaan odottaa sitä, että ih
miset voisivat tulla terveemmiksi yleensä ja 
elää korkeampaan ikään, kuten näemme usein 
tilastoilla kansalle uskotettavan, tai ainakin 
julkaistavan tilastot siinä muodossa, että otak
suttaisi nykyisen yhteiskunnan olevan par
haimman ihmiskunnan elämälle.

Vasta silloin kun maailmasta on poistettu 
riisto ja  kaikilla on tasapuolinen työvelvolli- 
vsuus, ihmiskunta työskennellen elämän tarpei
densa saamiseksi, eikä yksilöiden eduksi; vas
ta silloin kun tieteet palvelevat koko ihmis
kunnan hyvinvointia, eikä kuolemaa; kun ter
veydestä huolehtivat lääkärit saavat kunnian 
siitä, että sairautta ei ole, eikä kuten nykyään 
siitä, mitä enemmän heillä on kundeja ja siten 
myös tuloja; vasta silloin voidaan julkaista to
dellisia tilastoja ihmisten elin-iän jatkumises
ta. Sellainen yhteiskuntajärjestelmä on luok
kamme päämäärä. Sen hyväksi ja  jo tämän
päiväisen elämämme jatkamiseksi ja  onnellis- 
tuttamiseksi toimii teollisuusunionistinen liike, 
I. AV. W. Joko sinä lukija olet sen jäsen?


