
Kansamme sisäisen
särkyneisyyden syyt ja

niiden poistaminen.

Suomen Rauhanliiton Helsin-
gissä 20—21 p. syysk. 1924 pide-
tyn kolmannen vuosikokouksen
päätöksen mukaan, Liiton kes-
kushallitu; kääntyy yleisön puo-
leen seuraavalla lausunnolla:

Ihmiskunta kaipaa rauhaa ji
tarvitsee rauhaa pelastuaksensa
nykyisestä henkisestä ja aineel-
lisesta hädältään.

Tätä rauhaa on estämässä ih-
misluonteeseen pesiytynyt itsek-
käisyydeu, <päluulon ja vihan
henki, joka aiheuttaa riidat ja
sodat sekä yksityisten että kan-
sanluokkien ja kansakuntien vä-
lillä.

Tämä itsekkäi syyden ja vihan
henki on niin voimakas, että sen
voittaminen voi toteutua yksin
rakkauden hengen valtaanpää-
syn kautta. Ja sen rakkauden
hengen tulee voittaakseen olla
ehdoton, samassa mielessä, kuin
Jeesuksen maailmaan tuoma
rakkauden henki on ehdoton.

Rauha käy mahdolliseksi siis
siten, että rakkauden mielessä
taistellaan yhteiskunnallisia ja
valtiollisia epäkohtia ja sotaa
vastaan kaikissa niiden eri muo-
doissa, olkoot sitten kysymykses-
sä kansojen, ihmisrotujen, yh-
teiskuntaluokkien, puolueiden tai
yksityisten väliset suhteet.

Sodan sijalle on asetettava
rauhan keinot, oikeus ja van-
hurskaus, avomielisyys, luotta-
mus ja rakkaus, sovinto- ja vä-
li tyskeinot.

Kaikkialla maailmassa jo etsi-
tään rauhaa, sovintoa ja mielten
eheyttämistä niin yhteiskunnal-
lisella kuin valtiollisellakin alal-
la. Suomessakin ovat mielet
kääntymässä sitä etsimään. Saa-
vutettavissa on se vain siten, että
rauhan ja kansan eheyttämisen
tiellä olevat esteet poistetaan.

Mitkä ovat silmiinpistävimmät
esteet kansamme sisäisen ehey-
tymisen ja yhteiskunnallisen
rauhan tiellä?

Esteenä on ensinnäkin itsek-
käisyyden ja voitonhimon henki
sekä rakkauden ja arvonannon,
luottamuksen ja hyvän tahdon
puute kummallakin puolen yh-
teiskunnallista juopaa. Tätä juo-
paa ei saada täytetyksi, ennen-
kuin itsekkäisyyden valtaa vas-
taan on ryhdytty voimakkaaseen
taisteluun. Itsetietoisesti ja to-
della on tehtävä työtä köyhyy-
den ja kurjuuden poistamiseksi.

Esteenä on toiseksi luokkahen-
gen väkivaltakeinot. Näiden
merkkinä ovat aseelliset puolue-
järjestöt. Sekä suojeluskunnat
että työväen aseistamisajatus
ovat kansamme eheytymisen tiel-
lä. Kaikista selittelyistä huoli-
matta pidetään sellaisten olemas-
saoloa uhkana toisen yhteiskun-
taluokan taholta toista vastaan.
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Samoin myöskin vuosittain
uudistuvat kansalaissotamme
muistojuhlien vietot vain repi-
vät auki mahdollisesti jo arpeu-
tuneita haavoja. Ne ovat niin-
ollen ristiriidassa rauhan aat-
teen kanssa. Sentähden on teh-
tävä, työtä niiden poistamiseksi.

Näiden poistamista vaikeuttaa
sama ajatustapa, joka on ollut
ja yhäti on esteenä kansainväli-
selle rauhalle. Toisen puolen va-
rustelu aiheuttaa toisenkin va-
rustelun ja näiden välillä on ali-
tuinen vuorovaikutus. Tähän on
siis pelko ja epäluulo varsinai-
sena sielutieteellisenä syynä ja
taas seurauksena siitä. Olisi
päästävä irti epäluulon ja pelon
orjuudesta, jotta aseelliset puo-
luejäa-jestöt saataisiin pois. Olisi
saatava hyvän tahdon ja anteek-
siantamuksen merkit näkyviin
kummallakin puolen.

Tämä on kasvatusasia. On
kasvatuksen kautta saatava rau-
han henki leviämään kaikkiin
kansankerroksiin. On saatava
kasvatetuksi se mieli, että rau-
han ja sovun päämäärään on
pyrittävä rauhan ja sovun tietä,
ja sentähden epäsovun syyt pois-
tettava. Kun itsekkäisyys ja vi-
ha saadaan poistumaan mielistä,
uskaltavat kaikki aseensa riisua.
Moraalinen aseistariisuminen on
rauhantyön ensi askel. Siveelli-
nen rauhan ilmapiiri on luotava.

Mikä on siis rauhan ystäväin
tehtävä kansamme eheyttämisek-
si?

Tärkein tehtävä on työskente-
ly rauhan ilmapiirin aikaansaa-
miseksi kansanluokkien kesken
oikeuden, totuuden ja rakkau-
den, molemminpuolisen hyvän
tahdon ja ymmärryksen mieles-
sä.

Tämän rinnalla on käyvä työ
kurjuuden ja köyhyyden poista-
miseksi kansamme henkisessä ja
aineellisessa elämässä, taloudel-
lisesti heikommassa asemassa
olevien yhteiskuntaluokkien oi-
keuksien ja etujen korjaami-
seksi.

Ja sitten työskentely suora-
naisten aseellisten luokkajärjes-
töjen poistamiseksi.

Helsingissä, 10 p:nä marrask.
1924.
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