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En fredsväns inställning och uppgift
Å annan plats av detta blad

läses ett utdrag ur Finlands Freds-
förbunds stadgar. I § 1 angives
förbundets ändamål (Obs! att där
är fråga om internationell avrust-
ning, d.a. en avrustning, som sker
samtidigt i alla länder på grund
av en gemensam överenskommel-
se) och i § 2 dess verksamhets-
former.

ken intresserade personer» inom
sin krets sluta och i samarbete
förena olika fredsövertygelser och
ståndpunkter, vilka alla böra åt-
njuta den fulla uppskattning, som
kännetecknar den demokratiska
kulturformen. I verkligheten hava
alltid inom förbundet alla demo-
kratiska politiska partier varit
företrädda, likasom de båda
språkgrupperna och olika fredsin-
slällningar, grundade på kristliga,
ekonomiska, allmänmänskliga,
historiska eller andra synpunkter.
Det anses rentav som självklart,
att alla dessa olika riktningar in-
om fredsförbundet trivas sida om
sida, stödjande varandra i arbetet
för det gemensamma målet.

Såsom av dessa paragrafer
framgår bedriver vårt förbund ett
ideellt uppfostrings- och upplys-
ningsarbete i den kulturella ut-
vecklingens tjänst, vars slutmål är
»ett sådant mellanfolkligt rätts-
tillstånd, som utesluter krig». Så-
dant är uppenbart icke det spän-
ningstillstånd, som är känt under
namnet »den väpnade freden»,
där freden vilar på bajonettspet-
sen och vilket ögonblick som helst
kan förbytas i öppet krig. Freden,
sådan fredsrörelsen uppfattar den,
år ett på samförstånd och rätt
grundat tillstånd mellan folken i
en avrustad värld, präglad av ett
förtroendefullt samarbete mellan
alla folk. Envar, som omfattar
detta mål (vilket självfallet icke
kan förverkligas med vapen!) är i
ideellt avseende mogen att inträda
i Finlands Fredsförbund, oberoen-
de av hans personliga inställning
till de väpnade organisationerna,
militären, skyddskåren eller lotta-
organisationen, som han väl kan
anse vara ett »än så länge nödvän-
digt ont». I Fredsförbundet frågar
ingen efter detta, såframt blott
tyngdpunkten av medlemmens
strävan och verksamhet ligger i
linje med det ovan angivna målet.

Fredsarbetet är mer än någon-
sin nödvändigt just denna tid, då
hela världen lider av krigets för-
störande vanvett. Ansvaret för
samtid och för kommande ge-
nerationer kallar, ja, direkte tvin-
gar alla tänkande och ansvarsmed-
vetna människor med i arbetet för
freden. Vad kunna vi göra till dess
gagn?

Vi kunna envar, både männen i
ledet och de i ledningen, föra fre-
dens och försoningens, rättens och
samarbetets talan i våra hem och
vår närmaste krets, såsom mot-
vikt mot brutalitetens och milita-
rismens överallt inträngande ver-
kan. Vi kunna envar sprida freds-
bladet Frid på jorden (samt Rau-
haa kohti) till alla hem, där det
finnes en mor eller far, en son eller
dotter, som vid sidan av de mili-
tarismens röster, som skälla från
radio och press, kyrka och skola,
någon gång önskar lyssna även till
ett budskap från fredens rike, om

Finlands Fredsförbund vill » som
föreningslänk mellan för fredssa-



som medlem av Finlands Fredsförbund
fredsvänner ute och hemma, som
kämpa och lida, längta och hop-
pas på en ljusare och lyckligare,
rikare och mera harmonisk fram-
tid för människorna och folken.
Vi kunna envar ansluta oss till
Finlands Fredsförbund för att så
moraliskt och ekonomiskt stöda
denna för freden, rätten och hu-
maniteten verkande organisation,
samt uppmana andra att ansluta

sig. Vi kunna envar med vårt ar-
bete och våra medel främja dess
verksamhet, medvetna om att där-
igenom vara med om att uppbygga
den rättsordning och det samför-
stånd mellan folken, som till slut
skall befria den utarmade, utpi-
nade mänskligheten från dess
värsta förbannelse: kriget och
krigshotet.
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Utdrag ur

STADGA

inlands Fredsförbund
(Förening för Nationernas Förbund) r.f.

(Godkända av justitieministeriet den 5 december 1933.)

§ 1. Förbundets namn och ändamål.

Förbundets namn är Finlands Freds-
förbund (Förening för Nationernas För-
bund) r.f. och dess hemort Helsingfors.

Förbundets ändamål är att som för-
eningslänk mellan för fredssaken intres-
serade personer verka för skapandet av
en på rätt och samförstånd grundad
fredsvilja i stället för det militära tänke-
sättet samt att medverka till grundandet
av ett sådant mellanfolkligt rättstillstånd
som utesluter krig. Anslutet till Inter-
nationella Unionen av Föreningar för
Nationernas Förbund vill det även del-
taga i det internationella fredsarbetet
och hos vårt folk väcka mellanfolklig
samhörighetskänsla.

Förbundet kan emottaga gåvor ocb
testamenten samt med vederbörligt till-
stånd insamla penningmedel för sina än-
damål.

Förbundets möten kungöras genom
annons i ortens tidningar eller till lokal-
föreningar och kretsar samt till förbun-
det hörande sammanslutningar sända
cirkulär. På samma sätt göras övriga
meddelanden.

§ 3. Förbundets medlemmar.
Medlemmar av förbundet äro lokal-

föreningarna och sammanslutningar
ävensom garanter, vilka av centralsty-
relsin därtill godkänts.

Förbundet vill verka till förmån för
Till medlem av förbundels lokalför-

ening antages varje medborgare, som
fyllt 18 år och av lokalförening därtill
godkänts samt är villig att följa förbun-
dets grundsatser.

folkförbundstanken och spridande av
upplysning angående Nationernas För-
bunds verksamhet,

offentlig och demokratisk behandling
av mellanfolkliga problem,

internationell avrustning,
mellanfolkligt samarbete på det and-

liga, sociala och ekonomiska området,
vårt folks enande på grundvalen av

upplysning, ömsesidig högaktning och
skapande samarbete.

Personer under 18 år kunna bilda
ungdoms- eller barnavdelningar. De äro
icke berättigade att deltaga i behand-
lingen av ärenden, som beröra hela för-
bundet.

§ 2. Formerna för Förbundets verk-
samhet.

Förbundet söker främja sina syften
medels upplysningsverksamhet i form av
litteratur, föreläsningar och fester.

I och för sin verksamhet delas För-
bundet i lokalföreningar och för vid-
sträcktare områden i kretsar, vilkas ge-
mensamma centralorgan är centralsty-
relsen.

Lokalförening och sammanslutning
kan från förbundet avskiljas, därest dess
verksamhet strider emot förbundets
stadgar eller å årsmöte fattat beslut.
Beslut om avskiljande fattas av central-
styrelsen och kan sådant beslut under-
ställas förbundsårsmötets prövning.

Enskilda personer kunna ansluta sig
i ill förbundet såsom garanter. Garant
erlägger i årsavgift 20 mark eller en
gång för alla 200 mark. Garant kan
samtidigt vara medlem av till förbundet
ansluten lokalförening.

Förbundet kan ansluta sig till interna-
tionella fredsorganisationer.

Garant eller medlem, som tillhör flere
till förbundet anslutna föreningar, kan
deltaga i valet av representanter till för-
bundets årsmöte blott inom en förening.
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VAD FREDEN AR

O Freden år den enda säkra
gasmasken, det enda säkra 0 Freden år huvudvillkoret

för mänsklighetens fysiska
bombskyddet, den enda säkra
gränsfåstningen, ty där verklig
fred råder, förekomma inga gas-
eller bombanfall, ej heller kanoner
eller tanks, vilka till slut sönder-
smula även den starkaste befäst-
ningslinje.

förkovran, icke blott därför att
kriget kräver offrandet av de fris-
kaste och starkaste unga männen,
utan även därför att en verklig
fred skapar de rätta andliga och
materiella förutsättningarna för
läkekonst, sjuk- och hälsovård,
barnens tillräckliga näring o.s.v.O Freden år kungsvägen till

folkens ekonomiska väl-
stånd, ty krigsrustningarna, vilka
överhuvud ej mera existera sedan
den sanna freden förverkligats,
sluka årligen tusende miljarder av
de utarmade folkens tillgångar,
för att icke tala om de värden kri-
get förstör.

O Freden år den enda råtta
grunden för en etisk ut-

veckling av demokratin, friheten
och rätten, ty det på våldstanken
baserade kriget och krigsväsendet
äro rätts- och frihetsfientliga samt
absolut odemokratiska.

O Freden är inkörsporten till
människosläktets utveck-

ling framemot en fullkomligare
humanitet, godhet, livslycka och
en ljus framtid, som man icke ens
på allvar törs framställa som ab-
soluta rättesnören och mål i livet,
så länge människor behövas för
krigets förstörelseverk.

O Freden är den enda tillför-
litliga krigsförsäkringen för

alla oersättliga kulturskatter, ty
den verkliga freden garanterar ett
absolut skydd, som inga spärrbal-
longer, intet luftvärn och inga pen-
ningar kunna skaffa.

O Freden är nyckeln till en
sund folkökning, ty freden

skonar miljoner människor från
att dö i krig och befriar ansvars-
kärmande makar från den tärande
ängslan för att alstra barn till den-
na ondskans och lidandets värld
som kriget skapar på jorden.

0 Freden år det första steget
på vågen till folkens för-

0 Freden är en av Guds rikes
hörnstenar, förutan vilken

brödring, ty kriget och den i rust-
ningarna inneboende misstron un-
dergräva det för broderskapet
grundläggande förtroendet och
samförståndet samt förlama all
fruktbringande växelverkan mel-
lan folken.

detta aldrig kan förverkligas,
ty först i en från kriget befriad
värld kunna stat, kyrka och sam-
hälle i livet omsätta evangeliets
centralaste kärleksbud, vilkas för-
nekande eller begränsning gör allt
arbete för Guds rike fruktlöst.

Gjj Freden är mänsklighetens
w största tanke (Björnstjerne

Björnson), ty den frigör oerhörda
krafter, som kunna leda hela
mänskligheten till andlig, själslig
och materiell blomstring.



»Krig! Krig! Veta ni alls, vad det är ni ropa? Att det lätt halkar
över edra läppar, är väl naturligt; men jag kan icke uttrycka, huru
man i våra kretsar vämjes därvid.»

Goethe.

»Ehuru det visserligen är sant, att mänskligheten ingalunda kommit
bort från nävrättens stadium, kan det likväl icke förnekas, att man
ständigt i historien strävat därhän. Och vad mänskligheten i sin histo-
ria verkligen eftersträvar, det förverkligar den även med tiden i allt
fullkomligare utsträckning. Detta låter en hoppas, att krigens försvin-
nande ej är endast en världsfrämmande illusion, utan ett verkligt ända-
mål, som historien närmar sig.»

Y. S. Yrjö-Koskinen.

»Vi ha långt till världsfreden. Vi hänge oss ej åt illusioner. Under
ett halvt sekel ha vi sett nog av människornas lögn, elakhet och barbari.
— Men vi känna även andens underverk. Vi ha sett dess blixtar genom-
tränga dystrare himlar än vad vår är. — Det revolutionära och reak-
tionära våldets realpolitiker hånle åt vår tro och de bevisa därmed sin
okunnighet om de djupaste sanningarna. Må de håna! Jag behåller
min tro. Det är något egenartat hos denna tillförsikt — ej att den skulle
förneka hatets förekomst — men att den, oaktat den tydligt ser hatet,
dock är ståndaktig, vad som är mycket värdefullare. Ty tro är kamp.
Och idén om vårt vapenlösa motstånd innebär hård kamp. Fredens
väg är ej svaghetens.»

»Vi befinna oss vid en skiljeväg. Det ligger i vår egen hand att av-
göra om vi skola vandra fredens väg eller fortsätta på det brutala vål-
dets, för den civiliserade människan ovärdiga väg. På den ena sidan
frihet för individen och säkerhet för samhället, på den andra förtryck
av individen och undergång för civilisationen. Vi komma att möta det
öde vi förtjäna.»

Romain Rolland.

Albert Einstein.


