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NAIMISISSAOL/EVLEN naisten työoikeu
det ovat viime aikoina tulleet yleisen 
keskustelun alaiseksi. Tällä kertaa kes

kustelun johtajina eivät ole niinkään paljon 
miehet, eivätkä edes puheenalaisena olevat 
naisetkaan, vaan keskustelua ylläpitävät yksi
näiset työttömänä olevat naiset!

Niin, todellakin! Nämä herttaiset olennot 
ovat nyt kerrankin ryhtyneet pohtimaan va
kavaa kysymystä ja he pohtivat sitä niinkuu1 

‘ ‘ miehet!”
rTuskin kenellekään tarvinnee mainita syytä 

miksi näin odottamattomalta suunnalta käy
dään kasiksi sellaiseen kysymykseen jossa ei 
ole mitään “ fonia”  tai edes hetkellistäkään 
puoleensavetäväisyyttä, puhumattakaan ro
mantiikasta.

Yksinäiset työttömät ■ naiset ovat nousseet 
sotajalalle työssä kylkevia naimisissa olevia ' 
naisia vastaau, syyttäen että nämä ovat'otta
neet heidän työpaikkansa.

Kysymyksellä on siis taloudellinen pohja. 
Taistelu on leivästä — ja  kaikesta mitä sii

hen kuuluu.

Nykyisen työttömyyden puristamana naiset 
löytävät itsensä samasta ja  vieläkin hirvittä
vä minästä tilanteesta kuin miehet. Tämä ka
pitalistisen järjestelmän aiheuttama yhteis
kunnallinen kirous ei ole säästänyt naisiakaan, 
vaan se vetää heidätkin taistelemaan oman 
olemassaolonsa puolesta. Tämä taistelu ei eh
kä aina kulje olosuhteiden linjoittamaa suun
taa, sillä yhteiskunnallinen elämänymmärrys 
cu vielä sangen heikkoa, mutta hyvänä merk
kinä voidaan pitää sitäkin että näitä kysy
myksiä edes jollainkaan tavalla käsitellään. 
Työläisnaisten — ja  varsinkin työläistyttöjen 
— kohtalo näyttää sangen huolestuttavalta jos 
sitä katselee nykyisen talouselämän taustaa 
vasten. Se on vieläkin saälittävämpää kuin 
miesten, joka sekin on kaikkea muuta . kuin 
rohkaisevia toiveita herättävää.

Tämä kysymyksessä oleva naisten työprob- 
iee.nl on kylläkin kysymys joka olisi otettava 
perinpohjaisen tarkastelun alaiseksi. Se on
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kysymys jonka käsittelyssä hyvin helposti 
joutuu harhateille, ei ainoastaan naiset mutta 
yhtä hyvin miehiset miehetkin.

Pääasiallisimpana syytöksenä työssä k ui ke 
via perheellisiä naisia vastaan tuodaan se kyl
läkin johdonmukaiselta näyttävä väite, että 
sellaiset naiset joiden mies kulkee työssä, olisi 
pysyttävä kotona että tytöt ja  muut yksinäi
set naiset saisivat tehdä työtä, “ koska heillä 
ei ole miestä joka heitä elättäisi.”

’ Tämä ei olisi kylläkään paljon vaadittu. 
Tytöt ovat perin kohtuullisia. He vaativat 
ainoastaan työtä!

“ Koska heillä ei ole elättäjää,”  kuten niillä 
toisilla.

Siinä se onkin se pointi. Siinä on se aasin 
leukaluu jolla tytöt huitelevat niitä “ onnel
lisia”  joilla on koti ja  työssä kulkeva perheen 
pää.

Tyttöjen ja  yksinäisten työläisnaisten käsi
tyksen mukaan nämä “ onnelliset”  aviovai
mot käyvät työssä vaan “ piruuttaan”  ja  ah
neuttaan, ilman mitään todellista pakkoa.

Tämän väitöksen paifckansapitäväisyyttä 
sietäisi hieman tarkistella, sillä kysymys on 
arkaluontoinen ja  laajalle ulottuva.

Mitenkä siis olisi tämä naistenvälinen työ- 
paikkfikysvmys ymmärrettävissä ja  selitettä
vissä f

Pintapuolisesti katsottuna tämä työläistyt
töjen väitös näyttää aivan täydellisesti paik
kansapitävältä. Se näyttää luonnolliselta ja  
johdonmukaiselta, ja  se ori osittain oikeakin. 
Oikea se ei kuitenkaan ole niillä perusteilla 
miltä he sitä käsittelevät, eikä heidän väitök
sensä perheellisten naisten työn “ vapaaehtoi
suudesta”  ole lähellekään paikkansa pitävä.

Meidän täytyy ottaa huomioon että tämä 
kysymys on täydellisesti yhteiskunnallinen 
kysymys ja ainoastaan yhteiskunnallisissa 
puitteissa sitä voidaan asiallisesti käsitellä. J a  
ainoastaan yhteiskunnallisia olosuhteita muut
tamalla se voidaan ratkaista. Nämä työssä 
käyvät perheelliset naiset ovat yhteiskunnalli-



sen nurinkurisuuden uhreja. Heidän on pak
ko ielidä työtä, ei se ole vapaaehtoista.

Työläispiireissä on käyty ankaraa agitats io
nia naistyötä vastaan aivan samasta syystä 
kuin yksinäiset naiset nyt käyvät perheellisiä 
naisia vastaan. Agitatsioni ei ole knitenkaan 
auttanut. Yhteiskuntataloudellinen kehityk
sen synnyttämä kapitalismi on ollut kuuro 
protesteille, joten naistyöläisten luku on jat
kuvasti lisääntynyt. Valistuneempi osa on 
sittemmin ainakin jonkunverran luopunut sii
tä käsityksestä että naisten paikka on kotona 
eikä työmarkkinoilta. Tälle käsitykselle on 
löydetty puolustusta siitä, että nainen olles
saan teollisuudessa, tulee itsenäisemmäksi ja  
edistysmielisemmäksi, joten hän voi paljon 
paremmin ymmärtää työväenluokan asemaa ja  
hänet on silloin helpompi saada työväenliik
keeseen mukaankin.

Tämä käsitys on ollut varsin yleinen ja  laa
joissa piireissä hyväksytty. Sillä on kieltä
mättä ollut sangen valistava vaikutuskin. On
han tunnettua että teollisuuden palveluksessa 
olevat naiset ovat osoittautuneet eteviksi ja  
tarmokkaiksi taistelijoiksi useissa huomatta
vissa lakoissa ja  myöskin työväenjärjestöihin 
heitä on voitu järjestää suhteellisesti yhtä hel
posti kuin miehiäkin. Tämä on siis selvää tä
hän asti.

Mutta tällaisia kysymyksiä varten on ole
massa eräs tiede jonka käsittelyalaan kuuluu 
kaikki työn ja  pääoman väliset kysymykset. 
Sen antama vastaus tähän kysymykseen voi
nee tuntua hieman omituiselta — mutta muu
ten järkevältä.

Taloustiede selittää että työstä maksettava 
palkka määritellään sen mukaisesti miter. 
paljon työvoiman uudelleenTuomiskustanmik- 
set tulevat maksamaan. Tähän uudelleen 
luomiseen kuuluu ravinto, asunto, huvituk
set, ammattitaidon oppiminen, valistus sekä 
uuden sukupolven kasvattaminen y. m.

Nyt tässä on otettava huomioon että jos sa
masta perheestä käy työssä mies sekä vaimo, 
niin laskuihin otetaan heidän yhteinen palk
kansa. Työvoiman uudelleenluomiskustan- 
n ukset maksetaan tällöin kahdelle, josta seu
rauksena on että miehen polkka pyrkii laske*
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maan ja  se laskee siinä määrin että heidän yh
teinen palkkansa lopuksi vastaa sitä mitä mie
hen palkka ennen oli yksinään. Näin on käy
nyt kaikkialla missä naistyö on tullut ylei
seksi.

Tässä muodossa yksinäisten naisten väitök
set ovat huomioonottamisen arvoiset. Tässä 
on asiallinen väitös nais- ja  lapsityötä vas
taan. Taloustiede puhun siis tyttöjen väitök
sen  puolesta, vaikkakin se ottaa sen toiselta 
kannalta.

Perheellisten naisten puolustukseksi on kui
tenkin sanottava että ei heidän työssäkäyn- 
tinsä sentään mistään tarpeettomasta ahneu-
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Työlä l*nalsenkaan  työ el ole hau sk aa ,  m u t ta  s i tä  
t ä y ty y  te h d ä  voidakseen elää.

desta johdu. Eihän se työ jota he ' tekevät 
ole mitään herkullisuuksiin kuuluvaa että sitä 
kukaan huvikseen tekisi. Muutamia poilr 
keuksia ehkä on, mutta asian kokonaisuuden 
kannalta niitä ei voida ottaa huomioon.

Jos tätä työväenluokalle, ja  erityisesti työ
läisnaisille, tärkeää ja  lähellä olevaa kysymys
tä tahdotaan käsitellä asian vaatimalla tavul
la, niin kysymys ei pitäisi olla siitä miksi
naisilla ei ole tilaisuutta tehdä työtä, vaan



kysymyksen ytimeksi pitäisi asettaa sen, että 
miksi li e idän pitää niin paljon tehdä työtä!

* * , *
Kapitalistinen tuotantojärjestelmä on nyt 

kehittynyt siilien pisteeseen että se pakoittaa 
naisetkin käymään käsiksi yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin.

Nämä herttaiset, haaveilevat olennot, alka> 
vafc jo nähdä edessään kylmän todellisuuden 
joka ei lupaa heille mitään hyvää. Heidän 
unelmoimansa satulinnat hajoavat yhteiskun
nallisten vastakohtain vaikutuksesta. Työt
tömyyden kouristukseen joutuessaan joutuvat 
naisetkin siihen asemaan jolloin heidän täytyy 
joko nousta itsepuolustustaisteluun tai sortua.

Mitä pikemmin naiset tulevat huomaamaan 
että tämä maailmanjärjestys ei olekaan mi
kään paratiisi työläisnaisille, niin sitä parem
pi se on. Silloin kun he tulevat sen kaamean 
totuuden käsittämään niin silloin hekin alka
vat ymmärtää mitä on luokkataistelu. Silloin 
ehkä hekin voivat rauhassa kuunnella työ- 
väenpuhujaa ja lukea työväen sanomalehtiä ja  
kirjallisuutta ja  yhtyä työväenjärjestöön jä 
seneksi.

Työläisnaiset! Tämä kysymys on teitä lä
hellä oleva kysymys. Sen vaikutus koskee
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teidän jokapäiväiseen elämäänne sangen ar
kaluontoisella tavalla. Te tulette Jiuomaa- 

.maau että kiristyvä taloudellinen asemanne 
työttömyyden vallitessa ja palkkain laskiessa 
painaa teidät alemmaksi käin mitä te nyt 
mahdollisesti olette. Teidän-kauniisiin silkki
sukkiinne ilmestyy kauhua herättäviä reikiä, 
joita ei iankaikkisesti voida parsimallakaan 
peittää, vaan ne irvistelevät teidän ihanille 
haaveillenne yhtä hyvin kuin kapitalistiselle 
järjestelmällekin.

. Silloin kun nain tapahtuu niin ainakin jo 
silloin teidän pitäisi huomata että teidänkin 
paikkanne on luokkataistelurintamalla, että 
teidänkin on otettava osaa siihen taisteluun 
jofa käydään työn ja  pääoman välillä. Se on 
sitä samaa taistelua joista työväen puhujat 
ovat niin usein puhuneet, vaikka te ette ole 
viitsineet niitä kummelia. 'Se on sitä samaa . 
taistelua josta työväen lehdet ovat jatkuvasti 
kirjoittaneet vaikka te ette ole niissä nähneet 
mitään mielenkiintoista. Mutta nyt kun tei
dän silkkisukkaanne tulee ensimmäinen reikä 
ettekä voi uusia ostaa, niin muistakaa että se 
on taisteluun kutsu. Se on huomautus että 
teidänkin vuoronne on tullut lähteä taisteluun 
olemassaolonne puolesta.
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