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Su k u p u o lik ysym ysten  O p ettam in en
Kirj. THEODORE

Su k u p u o l ik y sy m y st e n  opettaminen oi
kealta pohjalta on hyvin alkuasteilla. Ja 
voidaan täydellä syyllä sanoa, että perus

teellista ja  todellista sukupuoliopetusta ei ole 
aikakautemme nuorisolla juuri nimeksikään 
mahdollisuutta saada. Sukupuolikysymystä on 
pidetty vuosisatoja ja edelleenkin suurelta osal
ta pidetään, jonain sellaisena kysymyksenä, jos
ta  el saa julkisesti puhua. Väitetään, että par- 
haimmissakaan amerikalaisissa kollegioissa el 
juuri nimeksikään opeteta sukupuolielämän ter- 
veysoppia, puhumattakaan perusteellisemmasta 
sukupuolisuhteiden selvittelystä.

Tämä tuntuu lähemmin ajateltuna hyvin 
ihmeelliseltä. Aivan naurettavaa on ajatuskin 
siitä, että tulisi hävetä ja välttää puhumista 
ja  opetusta nuorisollekin kysymyksestä, joka 
on yksi tärkeimpiä ihmiselämässä. Hävetä avo
naisesti puhumasta kysymyksestä, joka on 
luonnollista ja olemassaolomme perusehto, se el 
saisi kuulua aikakautemme ihmisille.

Syyllisenä siihen, että sukupuolikysymyksiä 
pidetään salaisina ja niistä julkista keskustelua 
rumana, voidaan kai suurelta osalta pitää kir
kon pimitysoppeja. Ne taas puolestaan on yri
tetty  aina sovittaa mahdollisimman tarkoin 
palvelemaan hallitsevien luokkien asiaa. Hal
litseville luokille kautta aikojen on ollut edul- 
ista, että kansa on ollut mahdollisimman tie
tämätöntä, niin sukupuolikysymyksissä kuin 
muissakin. Kirkko on koettanut pitää koko su
kupuolikysymystä ylemmän olennon johdatuk
sen alaiseksi kuuluvana, josta ihminen ei saisi 
tietää mitään.

Niin paljon kuin tekopyhät kirkon pylväät ja 
muut ovatkin vastustaneet sukupuolikasvatusta, 
tietää nykypäivien keskinkertainen kansa siitä 
jo sentään enemmän kuin se tiesi parikymmentä 
vuotta takaperin. Mutta kuitenkin se vielä tie
tää sangen vähän. Keskinkertainen työläisälti 
ja  isä ei kykene, vaikka tahtoisikin, perusteelli
sempaa sukupuoliopetusta lapselleen antamaan, 
vaan täytyy heidän lähettää lapsensa maail
malle täm än kysymyksen suhteen tietämättö
mänä ja sattumien varaan, Vuosisatoja kestä

nyt puritaaninen hiljaisuus kaiken suhteen, mi
kä koskee sukupuolisuutta, ei ole voinut muut
tua äkkiä avonaiseksi kysymykseksi.

Mutta, kuten sanottu, on tämänkin kysymyk
sen suhteen menty eteenpäin, joskin hitaasti. 
Muutamista sukupuolikysymysten uranuurtajista 
mainittakoon Margaret Sanger, joka on tullut 
kuuluisaksi synnytysrajoltuksen opettajana ja 
edistäjänä. Bertrant Russell on kirjoittanut pal
jon huomiota ansaitsevaa sukupuollkysymyksis- 
tä. Tuomari Ben Lindsay on tullut kuuluisaksi 
“toveruusavioliittojen” puolesta kirjoittamisesta 
ja puhumisesta. Ja aivan viime vuosina on il
mennyt siellä ja  täällä yksilöitä, jotka ovat 
melko avomielisesti uskaltaneet käydä käsiksi 
sukupuolikysymyksiin. Paljon tosin kirjoitus
ten joukossa on ollut ja tulee edelleen olemaan 
pötyä, mutta on joukossa sentään ollut sellais
takin, jolla voidaan sanoa olleen arvoa.

Käsityksen saaminen vain pintapuolisessa 
muodossa siitä, että sukupuolisuus kaikkine eri 
ilmenemismuotoineen on luonnollista, on joh
tanut suuren osan puritaanisesta ahdasmieli
syydestä villiin ja mitään rajoja näkemättö
mään sukupuolihurjasteluun. Tämä puolestaan 
on vieläkin tuhoisampaa kuin edellinen. Tosi
asioiden valossa voidaan todistaa, että suku- 
puolikysymyksen liian keveältä kannalta otta
minen ja sukupuolisuuden alentaminen villin 
hurjastelun välineeksi, kuolettaa ihmisestä ko
konaan yhden voimakkaimman elämänhalun ja 
tarmon synnyttäjän, sukupuolirakkauden.

Kirkko tappelee vieläkin sukupuoliopetusta 
vastaan, kuten yleensä kaiken todellisen tietoi
suuden opettamista vastaan. Omistava luokka, 
jonka uskollinen asianajaja kirkko edelleen on 
ja tulee aina olemaan, näkee itselleen edulli
seksi pitää työväenluokka tässäkin kysymykses
sä tietämättömyydessä. Surkuteltavinta kaikes
sa on se, että työväenluokan keskuudessakin 
vielä niin suurelta osalta, niidenkin taholta, 
jotka tykkäävät kantaa tietoisen tai ainakin 
tietoisuuteen pyrkivän nimeä, pidetään suku- 
puolikysmystä jonain hyvin arkana kysymyk
senä, josta saisi korkeintaan puhua “puolella
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suulla”. Suuri osa pitää sitä vain sellaisena 
keskustelua ansaitsemattomana sivukysymyk- 
senä. Enemmistö näyttää ajattelevan, että ka
tuoja on parhain paikka oppia sukupuolisuuden 
ja elinopin totuuksia. M utta kuitenkin katuoja 
on kurjin koulu, mitä täm än kysymyksen opis
kelemiseen voi olla.

Tosiasiat puhuvat katkeraa kieltä. Yksistään 
New Yorkin kaupungissa toimitetaan kesken- 
synnytyksiä vuosittain noin 250,000, joiden joh
dosta yli 5,000 naista menettää henkensä. Nämä 
numerot käsittävät siis ainoastaan yhden Yh
dysvaltain kaupungin ja  nekään eivät näytä 
alastonta totuutta, sillä keskensynnytyksiä toi
mitetaan kaikkialla paljon siten, ettei niistä 
voida koskaan tilastoihin numeroita saada. Kos
ka keskensynnytys on sangen tuhoisa naisen 
terveydelle, niin puhuvat numerot kauhistutta
vaa kieltä, vaikka el kuolemiakaan otettaisi lu
kuun. Tällaisia terveyden ja ihmiselämän tu
hoa osoittavia numeroita ei meidän tarvitsisi 
kauhistuksella katsella, jos perinpohjalsempi 
tietoisuus sukupuolikysymyksistä olisi yleistä.

Vieläkin kauhistuttavampaa kieltä puhuvat 
numerot sukupuolitaudeista. Väitetään, että 
keskimäärin noin 85 prosenttia Yhdysvaltain 
kansasta on sukupuolitauteja sairastaneita ja 
siis niiden uhreja. Vieläpä osalta tahdotaan 
tuotakin laskelmaa pitää liian alhaisena. Kui
tenkin pienempikin numero saattaisi jo a ja t
televan ihmisen vakavasti ajattelemaan tilan
teen johdosta. Ja kun käsitämme, että tuollai
sista tilastoista emme kuulisi m itään jos suku- 
puolikysymysten tuntemus olisi yleisempää ja 
perinpohjaisempaa, niin emme voi pitää suku- 
puoliopetusta arvottomana kysymyksenä.

Onnettomia aviopareja, joilla kuitenkaan ei 
ole rohkeutta edes erota, on liian paljon. Tä
hänkin suurin syyllinen on sukupuolinen vaa
ri n eläminen ja sukupuolikysymysten tuntemuk
sen puute. Eikä ole Ihme vaikka näin, sillä ku
ten Havelock Ellis sanoo: “Me emme opeta tyt- 
tärillemme muuta kuin että heistä tulee vaimo
ja ja  äitejä. Pojat tietävät sukupuolikysymyk
sistä ainoastaan sen mitä katuojissa oppivat.’’

Asiaintilaa voidaan korjata ainoastaan kas
vatustyön ja opetuksen kautta, On sukupuoli
asioita, joita tulee opettaa jo 6-vuotias lapsi 
tuntemaan.

Jos 3-vuotlas lapsi käsittelee sukupuolieli-

mään, ei häntä tule yrittää estää siitä ko
vuudella. Sellainen lisäisi vain uteliaisuutta. 
Sitävastoin tulee kielto tapahtua samaten kuin 
kieltäisi koskemasta kuumaa uunia. "Usein 
lapsen teot, jotka näyttävät aiheutuvan suku
puolisista motiiveista, johtuvat vain leikkittely- 
halusta tai uteliaisuudesta,” sanovat asiantun
tija t . Lapsen uteliaisuus siltä, että mistä lap
set tulevat ja  vastakkaisen sukupuolen ruu
miinrakenteen suhteen, ei ole muuta kuin luon
nollinen halu tietää tärkeitä totuuksia.

Jo 6-vuotiaana vältetään olevan tarpeellista 
selittää lapselle pääasiallinen ero eri sukupuo
lien välillä ja  elimille tulee antaa tieteelliset 
nimitykset. Yleinen muiden ruumiinosien ja 
niiden toiminnan selittäminen on hyvää alku
valmistelua lapselle, uuden elämän alkamisen 
ja  kehittymisen kertomiseen. Viimeksimainittu 
on yhdistettävä yleiseen elinten toiminnan ja 
anatomian selittämiseen. Täytyy antaa lapsen 
ymmärtää, että minkään elimen toiminta ei ole 
tavallista verenkiertoa tai ruuansulatusta kum
mallisempaa. Vanhempien tulee aina ehtiä ker
tomaan lapselleen ihmiselämän kehitys, siittä
misestä alkaen, ennen kuin lapsi ehtii kuulla 
muualta vääriä ja harhaan johtavia selityksiä.

Sekä kasvien että eläinten siittämistä ja su
kunsa jatkamista on hyvä käyttää esimerkkeinä 
ja valaistuksena, ihmiselämän syntymistä ja ke
hittymistä selostettaessa. Mitä selvempänä ja 
yksinkertaisempana lapsi jo nuorena alkaa luon
non toiminnan nähdä, sen parempi se on hänen 
omalle tulevaisuudelleen.

Elämänopista ja elinopista tulee antaa jo 6- 
vuotiaallekin alkeisläksyjä. Niiden opettaminen 
tulee yhdistää historian, maantieteen ja luon
nontieteen yhteyteen. Yleensä on yritettävä 
saada lapsessa heräämään uteliaisuutta ja tie
donhalua. Ja kun lapsi on 12-vuotias, tulee 
hänelle alkaa an taa opetusta niissä anatomial- 
lisissa ja elimellisissä muutoksissa, jotka alka
vat hänen edessään olla. Sukupuolielämän he
räämisestä ja sukupuolielinten toiminnasta ei 
saa arkailla puhua.

Tärkein opetusajassa on 15:sta 18: aan ikä
vuoteen. Se on aika, jolloin tytöissä ja pojissa 
herää sukupuolielämä ja jolla ajalla tapahtuvat 
huomattavimmat elimelliset muutokset. Tällä 
ajalla myös kasvaa uusia haluja ja vaatimuksia. 
Tällöin tulee antaa kaikki mahdollisuudet oman
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Ja toisen sukupuolen tuntemiseen perinpohjai
sesti. Tällä ajalla tulee neitosia ja nuorukaisia 
ajatella jo melkein täysikasvuisina, sillä sitä
hän he alkavat olla. Itse- Ja sukupuolisuoje- 
luksen perusteet on heille tehtävä selväksi. 
Heille on selitettävä, että se ristiriitaisuus, jon
ka keskellä heidän on taisteltava halujensa ja 
puhtauden pyrkimysten ristiaallokossa, ei ole 
yksin heitä kohtaavia, vaan joiden lävitse täy
tyy jokaisen kulkea. Täytyy osoittaa, että hei
dän tulevaisuuden onnensa paljon riippuu tah 
don lujuuden voimasta voida torjua esiintule
via ja houkuttelevia haluja ja itsehallinnasta 
suurempien tarkoituksien ja oman onnensa hy
väksi.

Kasvavalle nuorisolle on annettava vapautta 
niin paljon kuin mahdollista, opetuksen lisäksi. 
Nuoria on johdettava urheiluun, opiskeluun ja 
vapaaseen seurusteluun. Heidät tulee opettaa 
tuntemaan ero eläimen ja ihmisen välillä. Täy
tyy tehdä selväksi, e ttä  eläin tekee kaiken har- 
kitsemattomasti, yksinomaan vaistojensa ja viet- 
tiensä määräyksestä, jotavastoin ihmisen täy
tyy pyrkiä tietoisesti johtam aan ja määrittele
mään jokaista toimintaansa. Nuoret on ohjat
tava ymmärtämään, että kieltäytyminen kuun
telemasta himojensa ääntä ei hiukkaa heitä, 
vaan sitävastoin takaa suurempia mahdolli
suuksia tulevaisuuden elämäniloille ja  -nautin
noille.

Perusta oikealle, tieteelliselle ja järjelliselle 
elämänopille voidaan laskea siten, että eri suku
puoliin kuuluvien nuorten annetaan vapaasti 
seurustella, annettavan perusteellisen opetuksen 
lisäksi. Peittelemättömistä elämän totuuksista 
kiinni saanut ei niinkään helposti horjahda 
kiihotuksien ja  väärien kutsumusten valtaan, 
vaan kykenee hän harkitsemaan miten tulee 
menetellä ja miksi juuri niin tulee menetellä.

Tiedemiehet väittävät, että nuorisolle olisi 
tehtävä selväksi kaksi tärkeää asiaa, jotka ovat: 
1) sukupuoliyhdyntä on terveellinen, luonnon 
vaatima toimitus; 2) siitä kieltäytyminen ja 
itsehillinnän harjoittelu on parhainta valmis
tautumista sukupuolitoveruuteen.

Ainoastaan osa tiedemiehistä väittää pitkä
aikaisen kieltäytymisen sukupuoiiyhdynnästä 
olevan yleistä terveyttä heikentävää ja yksikään 
ei vältä että se olisi sitä ainakaan kasvavalle 
nuorisolle. American Medical Association on

antanut julistuksen, että sukupuoiiyhdynnästä 
kieltäytyminen on sopusoinnussa hyvän tervey
den kanssa ja  parhain keino sukupuolitautien 
leviämisen ehkäisemiseksi. Ja  juuri tällaiset 
asiat ovat tärkeitä nuorten tietää. He krnrn- 
televat mieluummin tieteellisiä totuuksia kuin 
perusteettomia moraalisaarnoja.

Nuorille miehille olisi mitä tärkeintä opettaa, 
että kieltäytyminen menemästä prostituuttien 
ja kaikille eroituksetta antautuvien tyttöjen 
kanssa on perustan laskemista keskinäiselle 
mieltymykselle ja luottavaisuudelle perustuvalle 
sukupuolitoveruudelle. Edellä mainittujen kanssa 
yhteydestä kieltäytymistä ei olisi noudatettava 
ainoastaan ihmiskuntaa sekä ruumiillisesti että 
henkisesti heikentävien sukupuolitautien pelos
ta, m utta myös henkisen tasapainon säilyttä
miseksi ja puhtaasta sukupuolitoveruudesta 
mahdollisimman suuren nautinnon saavuttami
seksi.

Mutta vallitseva järjestelmä asettaa tässäkin 
esteitä oikean suunnan seuraamiselle. Kun 
miehuus ja naisellisuus on nuorukaisessa ja 
neitosessa saavuttanut täydellisyytensä, ilmai
see sukupuolisuus itsensä yhä voimakkaammin. 
Mitä on tehtävä jos kodin perustamiselle ei 
tällöin ole mahdollisuuksia? kysyttänee. Eikö 
tällöin jää ainoaksi menetelmäksi ottaa kiinni 
kenet saa, joka niin yleisesti on käytännössä?

Sukupuoliasoista ja yhteiskunnallisesta tilan
teesta tietoinen ei joudu umpikujaan tällöin
kään. Kun sukupuolinen kypsyys on saavutta
nut täydellisyytensä on etsittävä seurustelu to
veri, jos löytää sellaista, johon mieltymystä 
tuntee. Siksi kunnes sellaisen löytää on muis
tettava m ainittua American Medical Associa
tionin julistusta.

Vaikkei olisi mahdollisuuksia yhteisen kodin 
perustamiselle, niin siitä huolimatta voi kaksi 
samanarvoiseksi toisensa tuntevaa ja  puhdasta 
nuorukaista seurustella täydellisesti toistensa 
kanssa, vahingoittamatta itseään tai toisia, var
sinaisen yhteiselämänkin ulkopuolella. Ja mei
dän tulisi jokaisen oppia käsittämään se seikka, 
että ilman lainmukaista avioliiton solmiamista 
tulisi jokaisella olla oikeus elää täydellisessä 
sukupuolitoveruudessa kuten avioliittoutuneet- 
kin. Tuomari Lindsey onkin ollut huomattavin 
porvarillisista uudistajista, Joka on kirjoittanut 
ja puhunut toveruusavioliittojen puolesta. Vasta
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vähintäin vuoden yhteiselämän jälestä ajattelee 
Lindsey olevan sopivaa vahvistaa avioliitto lu
jemmilla ulkonaisilla siteillä. Ja  me käsitämme, 
että ulkonaiset siteet eivät todellisuudessa mer
kitse koskaan mitään, eivätkä onnea lisää suku
puoli! oveluudessa. Keskinäinen vapaa tove
ruus on kaunein ja eniten onnea tarjoava. Ul
konaisten kahleiden sitoma liitto on kauhea 
kuritus, jos puuttuu yhteisymmärrys ja keski
näinen mieltymys.

Keskinäiselle vapaalle tahdolle perustuvan ja 
puhtaan, vaikka Iäheisemmänkin, sukupuoliseu- 
rustelun jäljestä ei kumpikaan ole huonompi, 
vaikka syystä tai toisesta se täytyisi katkaista 
ja etsiä toista. Ilahduttavaa onkin panna mer
kille, että vapaampi sukupuoliseurustelu, joka 
ei pelkää päivänvaloa, on lisääntymässä. Ja 
toivottavaa olisi, että kehitys tässä suhteessa 
tekisi nopeasti työtään oikeaan suuntaan, jol
loin Yhdysvallat lakkaisi tuottamasta vuosit
tain 250,000 prostituuttia ja siitä moninkertai
sen m äärän johtamasta nuorukaisia sukupuoli
tautien uhreiksi ja villiin itsensä turmelevaan 
sukupuolihurj asteluun.

Arvaamattoman tärkeää on siis sukupuoli- 
opetuksen antaminen nuorisolle, silla perusteista 
tietoinen voi itse ohjata elämäänsä ja tekojan
sa. Kuitenkaan ei täydellisempikään tietoisuus 
voi koskaan kaikkia johtaa oikeaan. Tilanteet, 
olosuhteet ja kaikki seikat ovat niin erilaisia. 
Nuori veri virtaa voimakkaasti. Miehen ja  nai
sen suhde toisiinsa on sama kevään kukkien 
puistoissamme tuoksuissa kuin se on ollut Egyp
tin pyramiidien suojissa. Sukupuolivaisto on 
järjestyksessä toinen ihmisen voimakkaimmista 
vaistoista. Kun voimakkaat luonnolliset vaati
mukset pakoittavat ja etsivät ulospääsytietä, on 
nuoriso opetettava ohjaamaan ne oikeaan suun
taan. ■

Ei ole syytä pyrkiä salaamaan sukupuolikysy- 
myksiä, koska niiden ymmärtämisestä riippuu, 
ei ainoastaan yksilöiden kohtalot, vaan myös ko- 
ihmlskunnankin tulevaisuus suurelta osalta. 
Jos joukko nuoria olisi matkalla tuntematto
maan erämaahan, niin emmehän kukaan kiel
täisi heiltä karttoja ja kompassia mukaan. Pyr
kikäämme myös lapsemme ja  nuorisomme va
rustamaan m itä parhaimmilla kompasseilla ja 
tarkimmilla kartoilla elämän laajoilla ulapoilla 
matkustamista varten, antamalla heille mah
dollisimman perinpohjaista opetusta sukupuoli- 
kysymyksissä, kuten muissakin.

Sukupuolinen tietämättömyys on johtanut ih
misiä liian paljon tuhoon ja turmioon. Ja tu r
mion uhreiksi tästäkin syystä joutuvat etupääs
sä juuri luokkamme nuoret. Kapitalistisen jär
jestelmän tukipylväät, kirkon avustamana, yrit
tävät pitää niin paljon kuin mahdollista luon
nollisuuksia salaisuuksina. Ja  niinpä perusteel
lista opetusta sukupuolikysymyksessäkään ei 
voida odottaa muualta kuin työväenluokan va
listuneen osan keskuudesta lähtenyttä. Sen an
tamiseen on parhaan kykynsä mukaan pyrittä
vä jokaisen työläisvanhemman, oman lapsensa 
tulevaisuuden tähden ja  puhtaamman sukupol
ven kasvattamiseksi.

Kapitalistinen järjestelmä on kaikessa luok
kamme ja yleensä ihmisonnen tiellä. Sen alai
sena el voida koskaan toivoa sukupuolielämäs
täkään sitä nautintoa kuin siitä tulevan yh
teiskunnan korkeimmilla tiedoilla varustettu ih
missuku saa. Mutta kuitenkin riippuu paljon 
nuorisomme ja koko luokkamme tulevaisuuden 
onni sukupuoliasioiden oikein ymmärtämisestä, 
joten sukupuoliopetus on arvaamattoman suuri- 
merkityksellistä.
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