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Haluavat Lisää Kanuunanruokaa

EUROPAN f aseista et diktaattorit haluavat 
alamaistensa synnyttävän enemmän lap
sia, Venäjän hallitus niihin luettuna. Syn- 

tyväisyyden lisääntyminen on niin suosittua, 
että lasten synnyttämisestä maksetaan palkin

toja, Seuraavassa tehdään selvää siitä kuinka 
Italia ja Saksa haluavat lisätä lasten syntyväi- 
syyttä, saadakseen siten kanuunanruokaa tule
vaisuuden sotia varten; Venäjä haluaa lisätä 
asukaslukuaan nimellisesti maan asuttamista 
varten, mutta todellisuudessa sillä on sama 
päämäärä kuin edellisilläkin.

Saksan natsien käsityksen mukaan kansalli
nen menestys rippuu ennenkaikkea sen alamais
ten voimakkuudesta ja laadusta. Siksi siellä on 
laadittu lakeja, jotka kieltävät saksalaisten me
nemästä naimisiin juutalaisten kanssa ja mää
rää kaikki perinnäisiä tai parantumattomia 
tauteja sairastavat steriliseerattavaksi sekä et
tä kaikkien avioliittoon aikovien miesten ja 
naisten on saatava terveystodistus, joka vasta 
oikeuttaa heidät menemään naimisiin.

Avioliiton Tarjoamat Etuisuudet 
Avioliittojen ja synty väisyyden lisäämistä 

varten on Saksan natsihallitus julistanut voi
maan monia eri säädöksiä, joista merkitsevim
mät ovat seuraavat:

Vasta avioliittoon menneelle parille annetaan 
“avioliittoavustus’’ —• laina, jonka alin summa 
on 600 saksanmarkkaa, mutta annetaan sitä 
aina tuhanteen markkaan saakka. Tämä laina 
annetaan todistusklrjan muodossa, mutta käy 
se rahasta huonekaluja ostaessa. Laina anne
taan huokeilla takaisinmaksuehdoilla, mutta jo
kaisen avioliitosta syntyneen lapsen maailmaan- 
tulo lyhentää sitä 25 prosentilla, joten neljäs 
perheeseen syntynyt lapsi kuolettaa lainan ko
konaan. Tämän lisäksi avustetaan perhettä 100 
markalla jokaista lasta kohden vuosittain kun
nallisten hallintojen tai anottaessa natsihalli
tuksen taholta, mutta se el kuitenkaan kohoa
1,000 markka isommaksi yhtä perhettä kohden. 
Tämä avustus annetaan myöskin todistusklrjan 
muodossa ja se käy täydestä rahasta elin- tai 
multa tarpeita ostaessa.

Jotkut kunnallishallitukset antavat tarvitse
ville perheille myös avustusta 20—30 markkaan

kuukaudessa jokaista lasta kohden. Lisäksi on 
vielä olemassa sellaisia järjestöjä, jotka avusta
vat naimisissa olevia silloin kun he joutuvat 
avuttomaan tilaan.

Naimisissa olevain veroa alennetaan myös 15 
prosentilla ensimmäisen lapsen syntymisen jäl
keen, sitä seuraavien lasten syntymisen jälkeen 
saa perhe veroalennusta siinä määrin, että se 
tulee verovapaaksi kuudennen lapsen syntymi
sen jälkeen. Vanhojapoikia ja -piikoja sitävas
toin verotetaan keskinkertaista enemmän.

Naimisissa olevilla on myöskin etutila työhön 
pääsyssä, joten yksinäisten työläisten on usein 
annettava työpaikkansa naimisissa oleville. Kai
ken muun lisäksi huolehtii hallitus siitä, että 
lapsirikkaat perheet saavat asua paremmissa 
huoneissa kuin yksinäiset henkilöt.

Kaikista noista edellä mainituista hallituksen 
toimenpiteistä on ollut se tulos, että avioliitto
jen lukumäärä, joka vuonna 1932 oli 516,793 tai 
7.9 tuhatta asukasta kohden, vuonna 1934 oli 
739,449 tai 11.1 tuhatta asukasta kohden. Syn- 
tyvälsyys oli vuonna 1933 vain 971,174 tai 14.7 
tuhatta asukasta kohden, ollen se silloin alhai
sin mitä se on ollut koskaan sodan päättymisen 
jälkeisinä vuosina, mutta vuonna 1935 se kohosi 
1,261,273 tai 18.9 tuhatta asukasta kohden.

Viime vuonna avioliittojen lukumäärä kuiten
kin aleni 9.7 tuhatta asukasta kohden ja Isoim
mista kaupungeista otettujen tilastojen mukaan 
on niiden lukumäärä alentunut niin paljon, että  
niiden perusteella laskien tulee avioliitojen lu
kumäärä olemaan tänä vuonna yhtä alhainen 
kuin mitä se oli vuonna 1932.

Syntyväisyyden lukumäärä vuonna 1933 oli 
.9 enemmän tuhatta asukasta kohden kuin sen 
edellisenä vuotena, mutta se alkoi laskea vuo
den viimeisellä puoliskolla ja käsitetään sen ole
van nyt alempana kuin mitä oli kahden edelli
sen vuoden keskiarvo.

Samanaikaisesti osoittavat tilastot kuolevai
suuden lisääntyneen, joten viime vuoden kuole
vaisuutta suurempi syntyväisyys oli 2,713 vähäi
sempi kuin vuonna 1934.

Asiain näinollen näyttää siltä, etteivät Sak
san natsit ole onnistuneet kanuunanruoan kas
vattamisessa siinä määrin kuin mitä he ovat
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odottaneet. Kumoamattomat taloudelliset lait 
ovat ehkäisseet natsihallituksen aikeitten to
teuttamisen, sillä ne ovat joka tapauksessa lo
pullisesti määräävät tekijät.

Fascistien Väkiluvun Lisäämiskeinoja
Italian fascistien päämääränä on kohottaa 

maansa väkiluku 60,000,000 vuoteen 1950 men
nessä ja siksi ne haluavat entistä enemmän 
lapsia. Tämän päämäärän saavuttamiseksi on 
jo työskennelty noin yhdeksän vuotta itsepin
taisella päättäväisyydellä, mutta siitä huolimat
ta näyttää sen toteuttaminen toistaiseksi mah
dottomalta. Vaikkakin myöntäisimme olevan 
vielä liian aikaista ennustella tästä fascistien 
väestön llsäämissuunitelman toteuttamisesta, 
sillä on käsitettävä ettei väestön mielipiteitä 
voida niin vain kädenkäänteessä muuttaa, niin 
tosiasiaksi kuitenkin jää se, ettei aie ole tähän 
mennessä edistynyt läheskään siinä määrin kuin 
sen alkujaan toivottiin edistyvän.

Lukuunottamatta vuonna 1930 kliholtuksen 
kautta aikaansaatua syntyväisyyden lisäänty
mistä, on syntyväisyys alentunut Italiassa jat
kuvasti jälkeen vuoden 1922; avioliittojen luku
määrä osoittaa myös alenemisen merkkejä ja 
väestön lisääntyminen on ollut viimeisen viiden 
vuoden aikana alhaisempi kuin mitä se on ollut 
koskaan viimeisen puolen vuosisadan aikana, 
lukuunottamatta yleiseuropalaisen sodanaikaisia 
vuosia, jolloin sota ehkäisi lisääntymisen.

Väestön lisääntymistä on Italiassa koetettu 
edistää pääasiassa kahdella tavalla. Yksi niistä 
ollen syntyväisyyden lisääminen kaikilla mah
dollisilla keinoilla ja toinen ollen kuolevaisuu
den vähentäminen. Tässä viimeksimainitussa 
suunnitelmassa onkin onnistuttu siinä määrin, 
että kuolevaisuuden on havaittu nyt olevan vä
häisemmän kuin mitä se on ollut koskaan en
nen, josta tunnustus on ennenkaikkea annettava 
lääketieteen edistymiselle. Syntyväisyyden ale
neminen on vaikuttanut tähän menestymiseen 
sittä tavalla ettei väkiluku ole lisääntynyt, vaan 
pysynyt joksikin entisellään muutamat viimeiset 
vuodet.

Naisia Kiihoitetaan Synnyttämään
Italian fascistihallitus on ennenkaikkea yrittä

nyt lisätä syntyväisyyttä taukoamattoman ja 
voimakkaan propagandan kautta, mutta on se 
samalla myös käyttänyt palnostavampiakin kei
noja, kuten palkiten siittäjiä ja rangaisten ta 

valla tai toisella synnytyksen vastustajia. Niin
pä onkin otettu käytäntöön yksinäisten miesten 
verotusjärjestelmä, jolla on kaksinainen vaiku
tus; se pakottaa yksinäisen miehen maksamaan 
vissin määrän köyhien äitien avustuskassaan, 
joka luonnollisesti muodostuu häntä avioliit
toon sysääväksi tekijäksi.

Tämän lisäksi on Italiassa otettu käytäntöön 
lukuisia menettelytapoja, joiden kautta isä tai 
piakkoin isäksi tuleva henkilö yritetään saat
taa taloudellisesti hyvään asemaan ja antaa 
avioliittoon menneille vissejä etuoikeuksia. Niin
pä saa vasta avioliittoutunut pari vapaan kyy
din Roomaan ja takaisin valtion omistamilla 
rautateillä; heille annetaan $125—$400 suurui
nen lahja; köyhille aviopareille annetaan en
simmäisen lapsen syntyessä 30 dollaria ja yle
nee tämä syntymälahja siinä mittakaavassa, et
tä perhe saa kuudennen lapsen syntymäpäivä
lahjaksi 250 dollaria ja saman summan kaikkien 
sitä seuraavien lasten synnyttyä. Kaksoisten 
ja kolmosten synnyttäjät saavat melkoisen isoja 
palkintoja.

Naimisissa olevat miehet ovat etuoikeutettuja 
saamaan työn hallituksen omistamissa työmais
sa ja mikäli tulee kysymykseen paremmat työt, 
niin yksinäisen miehen on melkein mahdoton 
saada niitä.

Kautta maan on rakennettu synnytyslaitok
sia, joissa annetaan mitä parhain hoito äiteille 
ja vastasyntyneille lapsille. Nämä laitokset 
ovatkin olleet vaikuttavimpina tekijöinä siihen, 
että kuolevaisuus yleensä ja erittäinkin lapsien 
on viimeisten vuosien kuluessa alentunut huo
mattavan paljon.

Äiteydelle myönnettyjen etuisuuksien kautta 
ei syntyväisyyttä ja aviolntia ole saatu lisään
tymään läheskään toivotussa mittakaavassa. 
Työ- ja palkkasuhteet ovat fascisti-Italiassakin 
niin huonot, että työläiset ovat haluttomia me
nemään naimisiin.

Syntyväisyys Lisääntynyt Venäjällä

Venäjän väkiluku sitäpaitsi on lisääntynyt 
nopeammin kuin minkään muun suurvallan. 
Sen väkiluku, joka on 173,000,000, lisääntyi ko
kolailla pätevin arviolaskelmien mukaan vuon
na 1935 noin 4,000,000, jonka perusteella laskien 
tulee maan väkiluku kohoamaan 300,000,000 
vuoteen 1967 mennessä.
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Venäjän väkiluvun nopean lisääntymiseen on 

neljä eri tekijää:
Ensiksi, venäläiset, ylimalkaisesti puhuen, ovat 

juuri kohoamassa takaperoiselta ja vanhanai
kaiselta tuotantotasolta uudemmanaikaiselle, 
joka on antanut mahdollisuuden kansan luon
taisen sikiämisen edistymiselle.

Toiseksi, ruoanhankinta mahdollisuuksien li
sääntyminen on tehnyt väestön lisääntymisen 
mahdolliseksi ja maassa on paljon toistaiseksi 
viljelemätöntä mutta viljelyskelpoista maata.

Kolmanneksi, eri sukupuolien välisiä suhteita 
koskevat lait ja tavat antavat naisille parem
man tilaisuuden synnyttämiseen kuin muissa 
maissa.

Neljänneksi, Venäjällä nykyisin voimassaole
va järjestelmä antaa paremmat edellytykset 
avioliittoon menoon j a lasten synnytykseen 
kuin kahdessa edellämainitussa maassa.

Avioliittoa tn matta Synnytys
Venjällä ei paheksuta sitä, jos tyttö synnyttää 

lapsen avioliiton ulkopuolella, sitäpaitsi tuomi
taan sellainen mies joka kehoittaa naisen läh
dettämään. Miesten ja naisten väliset rakkaus
suhteet ovat sallittuja, olivatpa he sitten nai
misissa tai ei, mutta sellaista seurustelua, jolla 
käsitetään olevan vain intohimoja tyydyttävä 
luonne, el suvaita. Yksinäisellä tytöllä saattaa 
olla — ja lukuisilla onkin — lapsi vain siksi e t
tä hän on halunut synnyttää sen.

Avioliittoutuminen Yksinkertaista

Kun mies ja nainen menevät naimisiin Ve
näjällä, niin tapahtuu se verrattain yksinker
taisesti. Avioliittoutuneet perustavat kotinsa 
joko naisen tai miehen asuntoon, riippuen siitä 
kummalla sattuu olemaan parempi asunto. Tä
mä yhdessä asuminen sinänsä Ialllistuttaa siellä 
avioliiton. Avioliittoutuneet yleensä tekevät lä
hemmät kirjoihin merkinnät vasta sen jälkeen 
kun he ovat tulleet havaitsemaan olevansa tyy
tyväisiä yhdessäelämaän tai sitten kuin he ha
vaitsevat perheensä tulevan lisääntymään.

Lainmukainen aviolilttoutumlsen rekisteröinti 
turvaa naista enemmän, sillä siinä tapauksessa, 
jos mies jättäisi hänet sen jälkeen kun heille 
on syntynyt lapsi tai useampi, tietää hän saa
vansa varmasti eläkkeen. Tämä viimeksimai
nittu tapa onkin tullut viimeaikoina enemmän 
käytäntöön hallituksen painostuksesta Ja se on.

tehnyt perhe-elämän vakiintuneemmaksi kuin 
mitä se oli Joitakin vuosia sitten.

Hallituksen laajalle ulottuva synnytyslaitok
sien rakentaminen, paikallisten äiteyslomien 
myöntäminen ja monet muut äitien avustustoi
menpiteet ovat antaneet naisille paremmat mah
dollisuudet lasten synnyttämiseen kuin mitä 
heillä ehkä on missään muussa maassa.

Venäjän hallitusvirkailijat ovat ylpeitä siitä, 
että väkiluku lisääntyi viiden vuoden kuluessa 
— vuodesta 1929 vuoteen 1933 mennessä — 11.-
500,000 henkilöllä, jotavastoin Englannin väkilu
ku lisääntyi sen ajan kuluessa vain 850,000 Ja 
Ranskan 650,000. Viimeisten kahden vuoden ku
luessa on Venäjän väkiluku lisääntynyt sitäkin 
nopeammasti. Nykyisin on väkiluku arvioitu 
lisääntyvän vuosittain 35—50 tuhatta asukasta 
kohden. Samanaikaisesti on kuolevaisuus myös 
vähentynyt, joka puolestaan auttaa väkiluvun 
lisääntymistä.

Näistä kolmesta maasta on siis Venäjä edis
tynyt parhaiten väkiluvun lisäämisaikeensa to
teuttamisessa, syystä, että sillä on monessa suh
teessa — jo mainittujen lisäksi — paremmat 
edistymismahdollisuudet.

P ä ä m ä a r ä p y r k im y s  S a m a  K a ik i l la
Merkille pantavana seikkana on tässä lopussa 

tuotava esiin se, että tämän kirjoituksen yhtey
dessä esiintuodut kolme valtakuntaa ovat dik- 
taattorihallituksien alaisia j a siitä luonnollisesti 
johtuneekin se että niillä on myös sama pää- 
määräpyrkimys — väkiluvun lisääminen. Nä
mä diktaattorihallitukset käsittävät menestymi
sensä riippuvan siltä kuinka suuren armeijan ne 
voivat asettaa liikekannalle ja se puolestaan 
vaatii myös paljon työläisiä pitämään itseään 
taistelukuntoisena.

Siksipä, kun aiheenamme olevat diktaattorit 
kehoittavat aiamaistensa synnyttämään enem
män lapsia, niin tarkoittaa se aivan samaa jos 
sanomme: synnyttäkää enemmän kanuunan- 
ruokaa. Sitä se vain tarkoittaa, sillä jos nämä 
diktaattorit saisivat kylliksi lapsia tai k o u lu 
tettuja sotilaita ja niiden ylläpitäjiä, niin sil
loin ne tulisivat lähettämään armeijansa toi
siaan vastaan ja heidän nyt Ihailemansa sekä 
niin halutut "lapset” joutuisivat kanuunan- 
ruoaksi.

Lapsien synnyttämisellä ja kasvattamisella 
pitäisi käsittääksemme sentään olla jalompi tar
koitus, jos sillä kerran jokin tarkoitus on.


