
MITÄ RAUHA ON
»Sota! Sota! Tiedättekö edes mitä te huudatte? Että se helposti pääsee tei-

dän huulillanne, on kylläkin luonnollisia; mutta en saa sanotuksi, miten halpa-
maiselta se meikäläisestä tuntuu.»

»Vaikka siis kyllä on totta, ettei vielä suinkaan ihmiskunta ole päässyt nyrkki-
oikeuden kannalta pois, ei kumminkaan ole kieltäminen, että historiassa on yhte-
nään niille perille pyritty. Ja mitä ihmiskunta historiassaan harrastamistaan har-
rastaa, sen se myöskin aikaa-voit laen yhä täydellisemmässä määrässä toteuttaa.
Tämäpä antaa toivoa, että sotain häviäminen ei ole ainoastaan paljas pilventa-
kainen unelma, vaan todellinen tarkoitusperä, johon päin historia etenee.»

Goethe.

Y. S. Yrjö-Koskinen.

»Maailmanrauha on kaukana Meillä ei ole harhakuvia. Olemme runsaasti
nähneet puolen vuosisadan kuluessa ihmisten valheita, ilkeyksiä ja raakuuksia.
— Mutta me tunnemme myöskin hengen ihmeet. Me olemme nähneet näiden ih-
meiden salamain läpäisevän paljon pimeämpiä taivaita kuin meidän. — Vallan-
kumouksellisen ja taantumuksellisen väkivallan reaalipoliitikot pilkkaaval tätä
uskoa ja he osoittavat täten tietämättömyyttään syvistä totuuksista. Pilkatkoot!
Minulla on tämä usko. — Uskon ominaisuus on — kaukana maailman vihamie-
lisyyden kieltämisestä — nähdä tämä vihamielisyys ja uskoa kuitenkin, sen uhal-
la, mikä on vielä parempi. Sillä usko on taistelua. Ja meidän aseettoman vasta-

rinnan aatteemme on raskainta taistelua. Rauhan tie ei ole heikkouden tie.»

Romain Holland.

»Olemme tienhaarassa. Saamme itse ratkaista, kuljemmeko rauhan tielä vai
jatkammeko raa'an väkivallan sivistyneelle ihmiselle häpeällisellä tiellä. Toisella
puolella ihmisen vapaus ja yhteiskunnan turvallisuus, toisella yksilön sorto ja si-
vistyksen tuho. Osaksemme tulee se kohtalo jonka ansaitsemme.»
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Albert Einstein.

Ylipainos »Rauhaa kohti»-lehdestä. — Julkaisija: Suomen Rauhanliitto r.y.



Ote Suomen Rauhanliiton säännöistä
(Hyväksytyt oikeusministeriössä jouluk. 5 p:nä 1933.)

1 §. Liiton nimi ja tarkoitus.

Liiton nimi on Suomen Rauhanliitto (Kansain-
liittoyhdistys) r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki.

Liiton tarkoitus on rauhanasiaa harrastavien
henkilöiden yhdyssiteenä toimia oikeuteen ja
yhteisymmärrykseen perustuvan rauhantahdon
luomiseksi aseellisen hengen tilalle sekä myötä-
vaikuttaa sellaisen kansainvälisen oikeustilan va-
kauttamiseen, jossa sotaa ei ole. Kansainliitto-
yhdistysten Kansainväliseen Uniooniin liittyneenä
se myös tahtoo osallistua yleismaailmalliseen rau-
hantyöhön ja herättää kansainvälistä yhteistun-
toa kansassamme.

Liitto tahtoo toimia
kansainliittoaatteen hyväksi ja Kansainliiton

työn tunnetuksi tekemiseksi,
kansainvälisten kysymysten julkisen ja kansan-

valtaisen käsittelyn hyväksi,
kansainvälisen aseistariisumisen edistämiseksi,
kansainvälisen Yhteistoiminnan hyväksi henki-

3 §. Liiton jäsenet.

kansamme eheyttänhsekd , ilisluksc
naisen arvonannon ja luovan yhteistyön pohjalla.

2 §. Liiton toimintamuodot.

Liitto pyrkii tarkoitustensa perille valistustoi-
minnalla, kirjallisuuden, luentojen ja juhlienväli-
tyksellä.

Toimintaansa varten jakautuu liitto paikallis-
yhdistyksiin ja laajemmilla alueilla piireihin, joi-
den kaikkien keskuselimenä on keskushallitus.

Liitto voi liittyä kansainvälisiin rauhanjärjes-
töihin.
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Liitto voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälki-
säädöksiä sekä asianomaisella luvalla kerätä ra-
hoja tarkoituksiansa varten.

Liiton kokouksista ilmoitetaan paikkakunnan
lehdissä tai paikallisyhdistyksille ja piireille sekä
liittoon kuuluville yhtymille lähetetyillä kiertokir-
jeillä. Samalla tavalla ovat muut tiedonannot
tehtävät.

Liiton jäseniä ovat paikallisyhdistykset sekä
yhtymät jakannattavat jäsenet, jotkakeskushalli-
tus on jäseniksi hyväksynyt.

Liiton paikallisyhdistyksen jäseneksi pääsee jo-
kainen 18 vuotta täyttänyt kansalainen, jonka
paikallisyhdistys jäseneksi hyväksyy ja joka
suostuu noudattamaan yhdistyksen periaatteita.
Alle 18 vuoden ikäiset voivat muodostaa nuoriso-
tai lastenosastoja. Heillä ei ole oikeutta osallistua
koko liittoa koskevien asiain käsittelyyn

Paikallisyhdistys ja yhtymä voidaan eroittaa
ii torminta sotii liiton sääntöjä tai

»sikokouksen päätöksiä vastaan. Efoittamisesta
päättää keskushallitus, jonka päätöksestä voidaan
vedota liiton vuosikokoukseen.

Yksityiset henkilöt voivat liittyä liittoon kannat-
tavina jäseninä. Kannattava jäsen suorittaa 20
markan vuosimaksun tai kerrallaan 200 markkaa.
Kannattava jäsen voi samalla olla liittoon kuulu-
van paikallisyhdistyksen jäsenenä.

Liiton kannattava jäsen tai useampiin liittoon
liittyneisiin yhdistyksiin kuuluva jäsen voi ottaa
osaa edustajavaaleihin liiton vuosikokoukseen
vain yhdessä yhdistyksessä.

»Tiede jarauha tulevat voittamaan tietämättömyyden ja sodan. Kunpa kansat sopisivat siitä,
etteivät hävittäisiä vaan rakentaisivat.»

»Sokeasti luotettiin tuohon suvusta sukuun periytyneeseen jayhä kaikissa mahdollisissa tilanteissa
esitettyyn, vanhaan roomalaiseen typerään lauseeseen: si vis pacem, para bellum. Se, että se oli lati-
naa, riitti puoleksi todistamaan lauseen selviöksi, toisesta puolesta huolehti sananparren monituhan-
tinen kertaaminen.»



RAUHANYSTÄVÄN KANTA JA TEHTÄVÄT
SUOMEN RAUHANLIITON JÄSENENÄ

Suomen Rauhanliiton tarkoitus on lausuttu
sen sääntöjen 1 §:ssä (huom.l että siinä on kysy-
mys kansainvälisestä aseistariisumisesta, s.o. kan-
sainvälisen sopimuksen mukaan kaikissa maissa
yhtaikaa tapahtuvasta aseistariisumisesta) ja sen
toimintamuodot 2 §:ssä.

muihin näkökohtiin. Pidetään suorastaan sel-
viönä, että rauhanliitossa kaikki nämä eri suun-
nat viihtyvät rinnakkain, tukien toisiaan toimin-
nassa yhteisen päämäärän hyväksi.

Rauhantyö on välttämättömämpi kuin kos-
kaan ennen tänä aikana jolloin maailma sairas-
taa sodan tuhoavaa mielisairautta. Edesvastuu
nykyajasta ja tulevista sukupolvista kutsuu, jopa
pakoittaa kaikki ajattelevat ja vastuuntuntoiset
ihmiset rauhantyöhön. Mitä voimme sen puo-
lesta tehdä?

Näistä pykälistä ilmenee, että liHtomme aatteel-
lisena valistus- ja kasvatusjärjestönä palvelee
sivistyksellisiä kehitystä, jonka päämääränä on
»kansainvälinen oikeustila, jossa sotaa ei ole».
Sellainen ilmeisesti ei ole aseistetun rauhan
jännitystila, missä rauha on pistimien varassa
ja koska hyvänsä taas voi vaihtua ilmiso-
daksi. Rauha rauhanliikkeen mielessä on yhteis-
ymmärrykseen ja oikeuteen perustuva tila kanso-
jen kesken aseistariisuutuneessa maailmassa, jota
luonnehtii kaikkien kansojen luottamuksellinen
yhteistyö. Jokainen joka kannattaa tätä päämää-
rää (jota luonnollisesti ei voida aseilla toteuttaa)
on aatteellisesli valmis liittymään Suomen Rau-
hanliittoon, riippumatta siitä, mikä on hänen
henkilökohtainen suhtautumisensa aseellisiin jär-
jestöihin, puolustuslaitokseen, suojeluskuntaan
ja lottajärjeslöön, joita hän saattaa pitää »toistai-
seksi välttämättöminä pahoina». Rauhanliitossa
ei kysytä tätä, kun vain jäsenen toivon ja toimin-
nan painopiste on samalla linjalla yllä selostetun
päämäärän kanssa.

Voimme jokainen, niin rivimies kuin toimi-
henkilökin, puhua rauhan ja sovinnon, oikeuden
ja yhteistyön asiaa kodeissamme ja lähimmässä
piirissämme vastapainona väkivaltaisuuden ja
aseellisuuden kaikkialle tunkeutuvalle vaikutuk-
selle. Voimme jokainen levittää Rauhaa kohti
lehteä, maailmanrauhanliikkeen ainoata suomen-
kielisiä äänenkannattajaa, kaikkiin koteihin,
joissa on äiti tai isä, poika tai tytär, joka sanoma-
lehtien, radion, kirkon ja koulun toitottamien
aseellisuuden äänien ohella tahtoo kuulla jos-
kus viestin rauhankin mailta, rauhanystävistä
muualla ja meillä jotka taistelevat ja kärsivät,
kaipaavat ja toivovat valoisampaa ja onnellisem-
paa, sopusointuisempaa ja rikkaampaa tulevai-
suutta kansoille ja yksilöille. Voimme joka

Suomen Rauhanliitto tahtoo »rauhanasiaa har-
rastavien henkilöiden yhdyssiteenä» piiriinsä
koota ja yhteistyöhön yhdistää eri rauhanvakau-
muksia ja katsantokantoja, joiden kaikkien tulee
nauttia sila täyttä arvonantoa, joka on • demo-
kraattisen sivistyksen tuntomerkkejä. Todelli-
suudessa ovat liitossa aina olleet edustettuina
kaikki demokraattiset poliittiset puolueet, mo-
lemmat kieliryhmät sekä erilaiset rauhanvakau-
mukset, jotka saattavat perustua kristillisiin, ta-
loudellisiin, yleisinhimillisiin, historiallisiin tai

liittyä Suomen Rauhanliittoon tukeaksemme ivo
raalisesti ja taloudellisesti tätä rauhan, oikeuden
ja ihmisyyden puolesta toimivaa järjestöä, sekä
kehoitlaa toisia liittymään siihen. Voimme toi-
minnallamme ja varoillamme tukea sen työtä
tietoisina siitä, että täten olemme mukana raken-
tamassa sitä oikeusjärjestystä ja yhteisymmär-
rystä kansojen kesken, joka vihdoinkin vapaut-
taa kärsineen ja köyhtyneen ihmiskunnan sen
raskaimmasta kirouksesta: sodasta ja sodanvaa-
rasta.

Felix Iversen.
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MITÄ RAUHA ON
Rauha on ainoa tehokas kaa-
sunaamari, ainoa tehokas
pommisuoja, ainoa teho k a s
rajalin n o i t v s, sillä missä oikea
rauha vallitsee, siellä ei ole kaasu- tai
ilmahyökkäyksiä eikä liioin tykkejä tai
tankkeja jotka lopulta murentavat vah-
vimmankin linnoituslinjan.

O/i auli a o n ihm i s k unna n fy y-
si 11 is e n kuntoisuuden ensi m-
mäi s i a ehtoja, ei vain senvuoksi,
että sodassa uhrataan terveimmät ja voi-
makkaimmat nuoret miehet, mutta sen-
kin vuoksi, että oikea rauha suo lääketie-
teelle, sairas- ja terveydenhoidolle, lasten
ravitsemiselle y.m. oikeat henkiset ja ai-
neelliset edellytykset.

Rauha on valtatie kansojen
taloudelliseen hyvinvoin-
tii n, sillä sotavarustelut, joita oikean
rauhan vallitessa ei ole, nielevät näänty-
viltä Samoilta vuosittain tuhansia mil-
jaardeja pääomaa — puhumattakaan
niistä arvoista, jotka sota tuhoaa.

Rau ha on demokrat ia n, va-
pau d en ja oikeuden ee t ill i-
se n k e hit yks e n am o a oik e a
peru s t a, sillä väkivaltaan nojaava
sota ja sotalaitos ovat oikeuden ja va-
pauden vastaisia sekä räikeästi epädemo-
kraattisia.

Rauha on kaikkien korvaa-
matto mi en sivistys a r v o j e n
ainoa luotettava so t a.v aku li-
tu s, sillä oikea rauha suo niille ehdotto-
man turvan, mitä ei millään sulkupal-
loilla tai ilmatorjunnalla eikä rahalla
voida hankkia.

Rau h a o n väestönl i s a y k s e n
a v a i n, sillä se varjelee miljoonia ihmi-
siä kuolemasta sodassa ja vapauttaa
vastuuntuntoiset aviopuolisot epäröin-
nistä synnyttää lapsia siihen tuskien ja
paheiden pesään, miksi sota muuttaa
maapallomme.

a v 1> a a v a a p o r t i n i h m isku n-
na n kehitykselle tay de II i-
semp a a n ihmisyytee n, hyvyy-
teen, elämänonneen ja valoisaan tulevai-
suuteen, joita ei tohdita edes esittää tinki-
mättöminä ohjeina tai päämäärinä niin
kauan kuin ihmisiä tarvitaan sodan tu-
hoavaan työhön.

R a v h a on y k s i Jumalan valt a-
■tJP 7c unn a n kul makiv i s t a, jota il-

man Jumalan valtakunta ei koskaan voi
toteutua, sillä vasta sodasta vapautu-
neessa maailmassa voivat valtio, kirkko
ja yhteiskunta tehdä totta evankeliumin
keskeisimmistä rakkauskäskyistä, joiden
kieltäminen tai rajoittaminen tekee tyh-
jäksi kaiken työn Jumalan valtakunnan
hyväksi.R a v h a o n e n s i m m a i n e n a s k e l

kansojen veljeyden tiellä,
sillä sota ja varustuksiin sisältyvä epä-
luulo kaivavat pohjan veljeyden edellyt-
tämänä luottamukselta ja yhteisymmär-
rykseltä sekä lamauttavat kansojen he-
delmällistä vuorovaikutusta.

K Rauha on ilimiskunnan su ii-
ii ri n ajat v s (Björnstjerne Björnson),

sillä se avaa ihmiskunnalle äärettömät
mahdollisuudet henkiseen, sielulliseen ja
aineelliseen kukoistukseen.

TÄTEN TILAAN RAUHAA KOHTI LEHDEN.
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