
Koulu ja rauha.
Kehoitus pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Hävittäväni maailmansodan seuraustani pai-
naessa ihmiskuntaa ja uuden maaiilnianpa-
don uhatessa, joka varmaani tyystin tuhoaisi
länsimaisen; sivistyksen, ori rauhaniliike kas-
vanut valtavaksi virtaukseksi nykyajani si-
vistyselämässä. Kansat ovat vihdoinkin he-
ränneet käisittämääai, kuinka epäsiveellistii.
mieletöinitäl ja turmiota tuottavaa ora jos kan-
sainvälisiä kiistoja ratkaistaan sodalla, s.o.
järjesteknälliiselilä ja häiikäilemälMöniällliä
joukkomurhalla. Kansojen johtajat ovat
myös tajunnieet, että täytyy rikkoa vanhoja
perimystapoja ja ruveta kulkemaan uusia
uria, sovittelujen ja sovitototuomioiden uraa,
kiistojen ratkaisemiseksi. Niissä moniissa
kansaianväilisissä kokouksissa ja kongres-
seissa, joilta erilaistein harrastusten ja riento-
jen edustajat ovat pitäneet, on! rauhanasia
sdlmiinipistävästi ollut etualalla. Kuinka oli-
sivatkaan: uskoruniollisein, siveelilisani, kasva-
tuksellisen tai yhteiskunnalliseni työn johta-
jat, taikka työväen-, nais- tai nuoriso-iliik-
ikeen ediustajat saattameet kokoontua vaihta-
maan ajatuksiaan ja suunnittelemaani vas-
taisen toiminitansa suumtaviivoja, ilmankiin-
oiiittämäittä samalla kertaa huomioita sodan
vaaraan, joka uhkaa armottomasti häivittää
heidän harrastustensa kaikki tulokset ja
särkeä kaikki heidän suunnitelmansa, omis-
tamatta voimiaan sen vaaran torjumiseen!

Opetlajiait ovat kieltämättii eiusi ovissa
fcanisojen henkisten johtajien joukossa ja he
ovat vasLuussa kainsojen tuilevaisuudesila.
Eri maiden opettajait ovatkin innokkaasti
ryhtyneet rauhan asiaa ajaniaanii. He ovat
ymmiäirtäneet svuren tehlärvänsä olevain koet-
taa opastaa ihniiskumtaa uusille, onnellisem-
mille urille, rauhani tielle, vuodattamalla
kaikkeen kasvaitus- ja opetustoimkiitaam uut-
ta, siveelliseen velvallisuudenitajuntaani pe-
rustuvaa rauhan ja keskinäiiseni yxnmäirtä-
myksen henkeä.

Niiden monien todisteiden joukossa, jotka
osoittavat mahtavien tämänsuunitäisteini voi-
mien olevan, liikkeellä,, mainiititakoon se maa -

iilmainkongressii jonka »Kasvaitukseililisteni yh-
distysten maailmanliitto» (joka perustettiin
San Fransiskossa 1923), heinäkuussa t.v. piti
Edinburgissa. Saapuvilla oli 1500 edustajaa
— opettajia ja kasvattajia mellkeim kaiikista
maista. MainiiLsemme lyhyesti:, että piääiletliiai
m.m. seuraavaa;: oppikirjoja, m.m. historian
jamaantiedon, olisi pörusteellisesiti uudistet-
itava, noudatlamailila eniemmän puolueetto-
muutta Ha korostamalla kansojen v h t e i 8 i ii
etuja sekä rauhallista sivistyistyötäi; olisi laa-
dittava eri kirja kansainvälisistä' suhteista;
olisi vietettävä toukokuun 18 p:ääi »kansain-
välisen hyvänisuoniniin» päivänäi; eri, maiden
johtavien kasvatus- ja opetuslaitosteni pitäisi;
pannia toimeeni opettajien ja oppilaiden vaih-
toja.
Meidän maamme kouilumaailmassa rauhan

työ on vieläi kovasti takapajulla. Vaikka
Rauhani! iiitto keväällä' 1924 julkaisi kehotuk-
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sen Suomen 1 opettajille, nälyttääi kuitenkin
rauhani työn merkitys yleisenä kulttuuriteki-
jänä olevan koviin vähäni tunnettua maan
opettajien piirissä;. Että kuitenkin! lämmintä
harrastusta rauhan asiiaa kohtaan on ole-
massa, sen osoitti m.m. se suuri huomio,
minkä saivat osakseen 12. pohjoismaisien
fcoulukokouksen aikana Helsingissä pidetyt,
rauhan liikettä koskevat esitelmät.

Ruotsissa, Norjassa Ha Tanskassa «N! jo
kauan ollut olemassa opettajien kesken raiu-
hanyhdisityksiä, jotka v. 1923 yhtyivät skam-
diin,aviseksi liitoksi, Tätmän liitoni hallitus piti
mainitun kouilukokoukseni yhteydessäi Hel-
singissä elokuun! 6 p. kokoukseni, jossa oli
läsnä suomailaisiakini opettajia. Siinläi päiäitet-
tiflin yksimielisesti perustaa »Pohjoismaisten
opetlajaini rauhanliitto» johon Suomikin yh-
tyi, toistaiseksi komitean edustamana, jonka
piti työskeninelläi rauhan asian tunnetuksi
tekemiseksi maamme opettajaini kesken sekä
opettajain rauhanyhdistyksem aikaansaarni -
seksi meiilläkilni.

Toivoen' voivansa viedä: rauhanasian aske-
leen eteenipäiiin maamme opettajiistossai, käiäln -

tyy ylMniainittu komitea täteni Suomen
opettajien puoleeni, kehottaen heitä; otlamaan
tutustuakseeni rauhan, asiaani yleensä Ha erit-
täinkin opettajien tehtävääni ja osuuteeni sii-
nä, sdkä antamaan opettaja- ja kasvattaja-
toiniessaan rauhan ja yhteisymmäfrryksen
aaitteelle sen sijan, mikä sille tulee nykyajan
sivistystyössä'.

Komitea aikoo koettaa saada/ julkaistuiksi
lyhyiltä kirjoituksia rauhani asiasta opettajien,
aikakauslehdessä sekä »Rauhaa Kohti»-
niniisessäi rauhaniehdessä.

Komiitea, pyytiiä vihdoin, että raiuhan asiaa
liarrastavait opettajat ilmoittaisivat nimensä
Ha osoitteensa jollekulle fcomiteaui jäsenelle.
Jotta yhteistoimintaa voisi syntyä asiatakai -

rastaAden opettajien kesken Ha aioMu; yhdis-
tys voitaisiin perustaa, olisi erinomaisen) .tär-
keätä, että komitea saisi tiedom siiiitäi,, militä
tahoilta j,akuinka laajalti sem pyrinilöjä kan-
natetaain.
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