
Suomen Rauhanliiton Helsingissä 17—18 p. syysk. 1927
pidetyn 6:n vuosikokouksen ponnet.

Rauhantyö ja sisäiset ristiriitamme.
1. Koska v:n 1918 surulliset tapahtu-

mat yhä vielä ovat jääneet silloisen väki-
valtaisen ratkaisun varaan estäen niinollen
kansamme sisäistä eheytymisiä, on Suo-
men Rauhanliiton (i:s vuosikokous käsitel-
lessään kansamme sisäisiä ristiriitoja lau-
sunut vakaumuksenaan, että molem-
minpuolinen anteeksianto kai-
kista veljessodassamme teh-
dyistä hairahduksista ja nii-
den unohtaminen on ensimäisenä
ehtona kansamme sisäiselle eheytymiselle
ja ainoana edellytyksenä »vapaussodan» 10-
vuotismuistojen arvokkaalle viettämiselle.

2. Vihan tai pelon kylvö toista kansaa
kohtaan voi vain näennäisesti lähentää eri
kansalaispiirejämme toisiinsa. Siksi se on
eheyttämispyrkimyksenä hyljättävä, koska
se perusiuu epämoraaliselle pohjalle, jos
ta voi vain syntyä vahinkoa kansallemme.

.'5. Kielikysymykseen nähden on vuosi-
kokous sitä mieltä, että vain kansamme
molempien kieliryhmien täydellinen tun-
nustaminen voi koitua kansamme onneksi
sekä, että jokainen mahdollinen yhteistoi-
minta näiden ryhmien välillä on parempi
kuin niiden eroittaminen Soisistaan.

4. Kansamme eheytyminen voi tapah-
tua vain sisäisen siveellisen kasvatuksen
tietä, ilmeten oikeudenmukaisessa ja ym-
märtäväisessä sisä- ja ulkopolitiikassa.

Kouluopetus rauhan hengessä.
1. Kouluopetuksen tulisi enemmän kuin

tähän asti tapahtua rauhan hengessä.
Erittäinkin historian opetuksessa olisi kiin-
nitettävä enempi huomiota sivistys- ja ta
loushistoriaan kuin sotatapahtumiin.
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2. Oman maan ja kansan yksipuolisen
ihailun asemasta tulisi esim. maantiedon
ja kirjallisuuden opetuksen tapahtua enem-
pi yleismaailmallisessa hengessä ja antaa
arvo toisillekin.

3. Oppikirjat olisivat muutettava edellä
mainittujen periaatteiden mukaisiksi kai-
kissa kouluissa.

4. Kokouksen hyväksymät ponnet olisi
saatettava opetusministeriön tietoon toivo-
muksella, että opetusministeriö ryhtyisi
asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Voisiko sodan uhatessa kansanäänestyk-
sellä vaikuttaa sotien ehkäisemiseksi?
1. Koska kansat sodasta joutuvat pal-

jon kärsimään, niin niiden tulisi myös saa
da kansanäänestyksen kautta välittömästi
ratkaista ennen sodan julistamista, tahto-
vatko he sotaa.

2. Koska sodanvaara on olemassa niin
kauan kun kansat ovat aseistettuja, niin
yleinen aseislariisumis- ja asevelvollisuus-
kysymys olisi samalla tapaa jätettävä kan-
sojen ratkaistavaksi.

:i. Tätä tarkoittavat säädökset olisi
saatava kaikkien maiden lakeihin.

Kansantalousjärjcstelmän uudestaan
organisoiminen.

Suomen Rauhanliiton vuosikokous on
sitä mieltä, että taloudelliset epäkohdat
oval usein olleet aiheena sotiin ja voivat
sitä edelleenkin olla. Siksi olisi pyrittävä
talousjärjestelmää muuttamaan kansanval-
taisemmalle ja oikeudenmukaisemmalle
kannalle kuin tähän asti. ettei sotia enää
näistä syistä syntyisi.
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