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Vad kvinnorna vid senaste val
tänkte och — vad de gjorde!vad de gjorde!

Röstberättigade kvinnor furmos c. 1.000.000
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400.000 kvinnor tänkte:

"Vad rör det mig,SOéO hur landet styres"

och gingo inte upp till val.
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500.000 kvinnor tänkte:

"Inte förstå vi kvinnor,
hur landet skall styras"

— och gåvo sin röst åt en manlig kandidat.

100.000 kvinnor tänkte:

"Också vi kvinnor bär ansvar för,
hur landet styres"

och gåvo sin röst åt en kvinnlig kandidat.

Borde inte dessa siffror förändras?



Inte mot männen,
Röstberättigade utan yjj männens sida!
kvinnor män
53.4 % 46.6 %

inde
män

49.9 %

När vi önska öka kvinnornas antal i riksdagen och annan-
stans, där man besluter om allmänna angelägenheter, så
betyder det inte att vi kämpa mot männen, som man ibland
får höra, utan vi vilja arbeta vid männens sida till samhällets
bästa.

Röstande
kvinnor män
50.1 % 49.9 %

Vi underskatta inte den erfarenhet och förmåga, som män-
nen äga när det gäller att sköta allmänna angelägenheter,
och lika litet betvivla vi deras goda vilja. Men

ingen anser det väl som ett misstroendevotum
mot husbonden i en gård, om man förklarar
att där även behövs en husmor.

I det stora samhällshemmet har man samma sysslor att

sköta som i en gård: man söker få åkrar och boskap, ma-
skiner och arbetskrafter att ge ekonomisk vinst, man vakar
över ordning och goda seder, man skaffar åt alla en ordent-
lig bostad och föda, man funderar ut hur hälsan bäst skall
bevaras och hur barnen ska undervisas samt hur de sjuka
och svaga böra vårdas, och så upprätthåller man goda, fred-
liga förbindelser med grannarna. Det är sålunda klart att

Invalda
representanter

kvinnor män

i det stora samhällshemmet böra även kvinnor-
na stå vid männens sida i ledning och arbete.

8 % 92 %
Männen ha inte heller orsak att ta illa upp om kvinnorna

i högre grad än tidigare önska dela ej blott männens arbete
utan även deras makt och ansvar. De ha tvärtom orsak att
glädja sig över den hjälp, som sålunda givs dem, och riktigt
kloka män ha även alltid uppskattat detta.

kvinnor
53%

Alla allmänna angelägenheter röra alla medborgare, men
det finns också sådana

frågor, vilka för sin lyckliga lösning ha särskilt
behov av kvinnornas erfarenhet, förmåga och
instinkt.

Detta kommer helt säkert att i framtiden stå klart för
alla. Men såväl männen som vi kvinnor själva ha först svårt
att vänja oss vid något nytt.

Såhärkandetbli
år 19 3 9
Röstberättigade
kvinnor män

53 % 47 %

Röstande

Invalda
representanter
kvinnor män
53 % 47 %



Riksdagens
plenum.

Här sitta nu 184 män och 16 kvinnor

Fosterlandets gemensamma bästa ford-
rar, att även kvinnorna fylla sina medborger-
liga plikter och äro med

där de lagar stiftas,
som alla böra följa,

där man besluter,
huru statens tillgångar ska användas.

Den 1 och 3 juni väljas nya medlemmar in i riksdagen. Låt
oss då se till, att även Finlands kvinnor komma med i det ge-

mensamma arbetet.

När Ni läst detta, ge det åt Er grann<
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Var äro kvinnorna?


