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Eri Rotujen Älykkyys Samanlainen

KREIKKALAISET olettivat aikoinaan ole- 
vansa se valiorotu, joka omaa suurem
man kyvyn oppia kuin mikään muu rotu 

ja uskottivat siksi itselleen, että he kuuluvat 
siihen rotuun joka tulee kehittymään paljon 

toisia rotuja ylemmäksi ja niinmuodoin hallit
semaan maailmaa korkeasti oppineisuutensa 
taikavoimalla. Tämä sama ajatus rikastutti 
myös Rooman valtakunnan ohjaksissa olleiden 
ylhäisten hallitusmiesten maailmanvallan ihan
netta. Samaa voisimme sanoa monesta myö
hä isemmästäkin valtiosta; varsinkin sellaisista, 
joiden alamaiset muodostuvat yhdestä rodusta, 
vaikkakin vähemmän puhtaasta,

Myöhemmällä kuitenkin, kun sivistys näytti 
saavan jalansijan kaikkien valkoiseen rotuun 
kuuluvien ihmisten keskuudessa, laajentui älyk- 
käisyysraja kaikkia valkoisia käsittäväksi. Niin 
omituiselta kuin se meidän päivinämme' tun
tuukin, mutta kauan aikaa oli valko veristen 
oppineiden keskuudessa vallalla sellainen käsi
tys, että vain valkoiseen rotuun kuuluvat ovat 
kykeneviä kehittymään tai kehittämään itsensä 
korkealle kehitystasolle. Kaikkien toisiin ro
tuihin kuuluvien ihmisten he selittivät olevan 
niin alhaisella asteella, etteivät he voi oppia 
läheskään niin paljon kuin valkoinen “valioro
tu”. Ja kun tämä lausunto oli lähtöisin oppi- 
neiston suusta ja kun siihen sisältyi vielä tun
nustus valkoisen rodun paremmuudesta, niin 
olihan aivan luonnollista että se tunkeutui va- 
liorotuun lukeutuvien mieliin ja hankki itsel
leen tieteellisyyden leiman, jota ei kenelläkään 
näyttänyt olevan oikeus poistaa.

Tätä käsitystä tuki monien valkoisen rodun 
ulkopuolella olevien rotujen alhainen sivistys, 
josta he eivät olleet päässeet osalliseksi, tai ei
vät olleet nähneet sitä tarpeelliseksi alhaisilla 
tuotantotavoilla elämänsä tehden.

Totuus kuitenkin on sellaista, ettei sitä voi
da salata jatkuvasti minkäänlaisten otaksumien 
eikä uskontojen taakse. Niinpä tulivat muuta
mat valkoiseen rotuun lukeutuvat tiedemiehet 
viime vuosisadalla, jolloin kaikissa maanosissa 
olevien Ihmisten keskuudessa vallinneissa tuo
tantotavoissa tapahtui vallankumous, havaitse
maan että muihin rotuihin kuuluvat ihmiset

omaavat yhtä hyvät oppimismahdollisuudet 
kuin valkorotuisetkin. Tämä havainto ei kui
tenkaan saanut pitkään aikaan valkoisten kes
kuudessa yleistä tunnustusta, sillä valkoinen 
rotu tunsi sen itseään alentavaksi.

Suurella osalla valkoiseen rotuun kuuluvilla 
on vielä tänäkin päivänä sellainen käsitys, et
teivät muihin rotuihin kuuluvat ole yhtä älyk
käitä ja kykeneviä oppimaan kuin he. Mutta 
se, kun alhaisella sivistystasolla olevien rotujen 
keskuudesta on saapunut oppilaita valkoisen 
rodun rakentamiin korkeisiin oppilaitoksiin ja 
niissä osoittautuneet olevansa yhtä eteviä opis
kelijoita kuin valkoiseen rotuun kuuluvatkin, 
niin on se poistanut oppineistosta valkoisen 
rodun paremmuuskäsitteen ja he nyt jo tun
nustavat kaikkiin rotuihin kuuluvilla olevan 
yhtä hyvät oppimismahdollisuudet j jos siihen 
on tilaisuus ja havaitsevat sen tarpeelliseksi.

Aivan hiljattain julkaistiin tämän maan sa
nomalehdissä erään huomatussa asemassa ole
van yliopiston professorin lausunto, jossa hän 
todistellen vakuuttaa, että kaikkiin rotuihin 
kuuluvien ihmisten oppimahdollisuudet ovat sa
manlaiset. Hän vakuuttaa ettei mikään rotu 
ole toistaan älyperäisesti korkeammalla tasol
la, sillä rotujen välillä ei ole mitään henkistä 
eroavaisuutta. Jos kaikilla on samat tarpeen- 
vaatimat edellytykset ja tilaisuus opiskeluun, 
niin kaikilla on siihen yhtä hyvät älylliset ky
vyt. Hän myöntää yksilöiden välillä olevan 
älykkyyseron, johon johtavia syitä ei voida 
jokatapauksessa varmuudella sanoa, mutta ro
tujen välillä sitä ei ole.

Tämän lausunnon hän on antanut neljä
toista vuotta kestäneen huolellisen tutkimuk
sensa jälkeen. Tutkintoaan suorittaessaan hän 
on ollut tekemisissä kaikkiin eri rotuihin kuu
luvien lapsien kanssa, joiden lukumäärän hän 
sanoo olevan toistatuhatta.

Mikään rotu ei siis ole tietoisuuden äiti, eikä 
älykkyyden lähde. Tiede ei liioin ole mitään 
erikoista rotua varten, eikä mikään rotu voi yl
peillä sen keksimisestä. Se on kaikkien luoma 
ja kuuluu niinollen kaikille ihmisille rotuun ja 
väriin katsomatta. Pääasiaksi siis jää miten 
kaikki pääsisivät siitä osalliseksi.


