
Suomen Rauhanliitonperiaatteita ja ohjelmia.

Yhä laajempiin piireihin leviää usko
rauhan siunauksiin, sodan, vaikutusten rin-
nalla. Ihmiskunnan yhtenäisyyden aate
voittaa jalansijaa yhä uusilla aloilla. Mitä
erilaisimmat piirit pyrkivät kanisainväili-
»»en yhteistoimintaian ja vuorovaikutukseen.
Maailmansodan katkeratt opetakset alkavat
välhitellen kantaa hedelmää.

Jo satavuotinen järjestynyt rauhanliike
on viime vuosina huomattavasti elpynyt,
oillen nykyään' edustettuna, miltei kaikissa
maissa. Meidänkin maassamme toimii
rauhaanaatteen puolesta m. m. Suomen
Rauhanliitto r. y.

Kansainväliseen raailiaraUiiklkeeseeni, nim.
Geneve'in Kansainväliseeni RaulhaniloJmis-
toon liittyniecnä tahtoo Suomeni Rauiian-
liittdku: ajaa kansainväilis^n ; rauhanliikkeen
yleisiä päämääriä.

A. Kansainvälinen ohjelma.
1. Suomen Rauhanliike tahtoo tukea sitä

mielipidettä, että jokainen kiistakysy-
mys voidaan ratkaista rauhallisin keinoin
oikeudenmukaisuuden ja 'kohtuuden vaali-
musten mukaisesti.

2. Kansainväliset suhteet on pyrittävä
perustamaan ennen kaikkea sovinnolliseen,
avoimeen ja rehelliseen ulkopolitiikkaani.

3. Suomen Rauhanliitto tahtoo toimia
Kansainliiton ja Sovinto-oikeuden aatteiden
ja toiminnan tunnetuksi tekemiseksi.

4. Suomen Rauhanliitto tahtoo ajaa nii-
den asiaa, jotka omantunnon syistä eivät
vei palvella sotalaitosta.

5. Lopullisena päämääiräinä, kajastaa Suo-
men Rauhanliitolle aseista riisuutunut ja
sotalaitoksesta vapautunut 'maailma;,, joissa
rauha vallitsee yleisen, oikeudenituninom ja
veijeysaatteen vara ssa.

Kansamme sisäisessäkin elämässä mälkee
Suomen Rauhanliitto suuria tehtäviä, joihin
se isänmaanirakkauden ja kansainirälisen
rauhanliikkeen veIvot laman» koettaa koh-
distaa voimamsa.

B. Sisäinen ohjelma.
1. Suomen Rauhanliitto pitää ihmiselä-

män kunnioittamista kaiken tosikulttuurin
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ensimäisenä ehtona, nähden semlähden m.m.
kuolemanrangaistuksessa 'loukkaukseni ih-
miselämän' pyhyyttäi ja kulttuuria kohtaan.

2. Asettaen siveelliset voimat aseellisten
yläpuolelle Suomen»l Rauhanliitto ei pidä
kansamme onneksi olevana, että mikään yh-
teiskuntakatsoimus nojautuu aseeMiseeiii kan-
salaisjäirjestööii, vaani se tahtoo pyrfkiä sii-
hen, että kanisamime eheytyminen perustuisi
keskinäiseen hyvään tahtoon myösikin yh-
teiskunnallisissa kysymyksissäi.

8. Ollessaan: sitä mieltä, että nykyiset
»vapausjuhlat» vietetään liian yitiöisän-
maallisessa mielessä ja suurta osaa kan-
saamme loukkaavalla tavalla, Suomeni Rau-
hanliitto koettaa toimia siihen suuntaan,,
että kansalaissotamme muistojen viettämi-
sestä luovutaan1, ellei niitä voida viettää
niiin, että koko kansamme voi siihen yhtyä.

4. Suomen Rauhanliito™ ohjelmaan: kuu-
luu vielä väthemmistöjen oikeuksien, takaa-
minen ja poliittisten vastustajain ihmis-
arvoisen kohteluni tukeminen, sekä rauhan-
vastaisen, valheellisen sanomalehliipropa-
gandan ja kaiken kansalaissotakiihoituksen
vastustaminen.

Suomen Rauhanliiton kansainvälinen, sa-
moin kuin sisäpoliittinen rauhantyö edel-
lyttää kuitenkin mitä hartainta yksilöllistä
kasvatustj 7 ötä kansassamme, tarkoittaen
varsinkin nuorison heräittätoislä totuuden
ja hyväm ymmärrykseen sekä elämän siveel-
listen lakien käsittämiseen,, tunnustamiseen
ja noudattamiseen. Siihen pyrkii Suomen
Rauhanliitto perustamalla opintokerhoja,
joissa tutustutetaan nuorisoa kansojen, yh-
teiskunnan ja vapaan, siveellisen ihmisen
elämään. Luentojen ja julkaisujen, muo-
dossa pyritään vetoamaan yksilöönkin sekä
muihin aatteellisiin järjestöihin.

Suomen Rauhanliitto tahtoo siis kasvattaa
kansassamme hyvää tahtoa ja maailman-
katsomusta, joka perustuu siveellisten voi-
mien olemassoloom aineellisuutta korkeaan-
painia todellisuutena. Sellaisen maailman-
katsomuksen suojassa rauhanaate valloit-
taa maailman, kehittäen ihmiskunnan yh-
deksi ja jakamattomaksi, joka rauhan kei-
nioin turvaa pysyväisen rauhan.




