
MIKSI OLEMME KUOLEMANRANGAISTUSTAVASTAAN?

tasaamme on eräällä määrätyllä taholla puuhattu
kuolemanrangaistuksen kaytäntöönottamisen puolesta*
Viime maaliskuussa olisi kuolemanrangaistuksen laa-
jentamiavi. tarkoittava laki tullut eduskunnassa hy-
väksytyksi, jos ei tämä laki olisi äänestetty lepää-
mään yli vaalien.

Kuitenkin hyvin arvovaltaiset henkilöt ovat lau-
suneet mielipiteensä kuolemanrangaistusta vastaan
,ja eräät vastuuntuntoiset ja oikeamieliset kansalai-
set ovat järjestäneet eduskunnalle jätettävän kansa-
laisadressin kuolemanrangaistusta vastaan.

Yhdistyksemme, joka tahtoo toimia ihmisyysaattei-
den ja rauhan puolesta sekä samalla sotaa ja jokais-
ta järjestettyä väkivaltaa vastaan, tahtoo liittyä
tukemaan niitä lukuisia kansalaisryhmiä, jotka. mm.
mainitun kansalaisadressin kautta ovat toimineet
tuon uskomattoman raa'an rankaisutavan käytäntöönot-
tamista vastaan. Lyhyessä ajassa allekirjoitti tä-
män kansalaisadressin enemmän kuin 125,000 henkeä. .

On lukemattomia syitä, joita täytyy esittää kuO'
"lemanrangaistusta vastaan. Esitämme tässä vain muu
tamia tärkeimpiä'niistä:

1) Harkittujen murhien lukumä«ärä ei ole Suomessa
juuri ollenkaan noussut. Rikollisuuden vastustamisen
kannalta ei ole siis ainakaan nyt mitään sjjtä ottaa
käytäntöön.kuolemanrangaistusta.
•-- 2) Kuolemanrangaistus on ollut aina omiaan raa-
iStuttamaan kansoja.

3) Kuolemanrangaistus laillistuttaisi murhan, ku-
ten sotakin. !

.4) Ei missään maassa ole voitu todistaa, että
kuolemanrangaistus olisi vähentänyt rikollisuutta.
Kun kuolemanrangaistus poistettiin Norjasta v. 1904-
ja Ruotsista v. 1901, ei rikollisuus siellä lisään-
tynyt, vaan päinvastoin.

• 5) Ihmiselämän loukkaamattomuuden kunnioitus-
on-todellisen sivistyksen peruskäsityksiä. Kun ihmi-
nen~ei voi elamaa "Toiselle antaa, ei hänellä voi
olla oikeutta keneltäkään sitä riistää.

6) Joka vuosi tuomitaan kuolemaan., syyttömiä ih-
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misiä. Kuolemanrangaistuksen kannattaminen merkit-
see tällaisten oikeusmurhien mahdolliseksi tekemistä.

7) Jo Ruotsin vanhassa maalaissa sanottiin, että
kaiken rangaistuksen tulee olla rangaistun paranta-
miseksi. Kuolemanrangaistus tekisi mahdottomaksi
n.s. rikollisen parantamisen.

8) Kuolemanrangaistus on kaikkea uskontoa, eri-
koisesti kristinuskoa, samoinkuin kaikkia siveys-
oppeja vastaan eikä siis saata vastata myöskään kan-
san oikeustajuntaa.

9) Ei koskaan voitane todistaa, että joku paa-
tunut rikollinen olisi ehdottomasti parantumaton.
Monasti on voitu todeta, että sellainen on mielisai-
ras. . . . '

10) Kuolemanrangaistusta kannattavat ainoastaan
yhteiskunnallisesti sokeat kansalaispiirit, jotka
eivät tahdo nähdä rikollisuuden yhteiskunnallisia
syitä. — Kun kodin ja kasvatuksen puute, kun näl-
kä, kurjuus, työttömyys ja hätä nykyisessä yhteis -

kiinassa suorastaan ajavat kansalaisia rikollisuuden
menettelee yhteiskunta edesvastuutton

b ceieäattomästl, jos se surmauttaa nämä f

nensa nojaan jättämänsä jäsenensä.
11) Kuolemanrangaistus ei peloita tekemästä ri-

koksia. Ranskassa ovat erittäin monet kuolemaantuo-
mitut ennen teloitusta tunnustaneet, heiltä asi-
aa erikoisesti kysyttäessä, että kuolemanrangaistus
ei. heitä ollenkaan pelottanut tekemästä rikoksiaan/
koska he uskoivat voivansa tehdä rikoksensa kenen-
kään huomaamatta tai rangaistavaksi joutumatta.

12) Kuolemanrangaistusta kannattavat erikoisella
innolla eräät hämäräperäiset piirit, jotka ovat val-
miit saattamaan kansamme fashistisen diktatuuriny
tai häikäilemättömän valtio-byrpkratian alaiseksi.

13) Laskematon on niiden todellisten rauhan-san-
karien lukumäärä, jotka sodan taikka rauhan aikana
eri maissa - on tuomittu kuolemaan ainoastaan siksiy
että he ovat kieltäytyneet rauhanvakaumuksensa vel-
voittamina surmaamaan läEimmaisiaan, n.s,

"vihollisia" eli ottamaan osaa sotaan.
14) Kansalainen! Ei ainoakaan

tusta puolustava väite pidä paikkansa!
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