
Finlands Fredsförbunds principer och program.

I allt vidare kretsar utbreder sig tron på
fredens välsignelser i motsats till krigets
verkningar. Mänsklighetens samhörighets-
känsla Vinner fotfäste på allt flere områ-
den. De mest olikartade kretsar sträva
till internationell samverkan och beröring
med varandra. Världskrigets bittra lärdo-
mar börja småningom bära frukt.

Den redan hundraåriga organiserade
fredsrörelsen 'har under de senaste åren
märkbart blomstrat upp, och är för närva-
rande företrädd i nästan alla länder. Även
i vårt land verkar för fredsidén bl. a. Fin-
lands Fredsförbun d r. f.

Anslutet till den internationella fredsrö-
relsen, nämligen Internationella Fredsby-
rån i Geneve, vill även Finlands Fredsför-
bund arbeta för den internationella freds-
rörelsens allmänna mål.

A. Det internationella programmet.

1. Fiinknds Fredsförbund vill skänka
den åsikten sitt stöd, att varje tvistefrå-
ga kan avgöras på fredligt sätt i överens-
stämmelse med rättvisans och billighetens
fordringar.

2. En huvudbetingelse för världsfreden
anser Finlands Fredsförbund vara, att de
mellanfolkliga relationerna grundas fram-
för aflit på en försonlig, öppen och ärlig ut-
rikespolitik.

3. Finlands Fredsförbund vill verka för
att sprida kännedom om Nationernas för-
bunds och Skiljedomstolens idéer och
verksamhet.

4. Finlands Fredsförbund vill föra de-
ras talan, vilka av samvetsskäl icke kunna
tjäna militärväsendet.

5. Som slutmål hägrar för Finlands
Fredsförbund en avrustad och från mili-
tärväsendet frigjord värld, där freden rå-
der i hägnet av den allmänna rättskänslan
och broderstanken.

Även i vårt folks inre liv ser Finlands
Fredsförbund viktiga uppgifter, kring vil-
ka detsamma, därtill förpliktat av foster-
landskärleken och den internationella
fredsrörelsen, söker samla sina krafter.

B. Det inre programmet.

1. Finlands Fredsförbund anser vörd-
naden för människolivet utgöra det första
villkoret för all verklig kultur, och finner
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därför bl. a. dödsstraffet vara en kränk-
ning av människolivets helgd och kulturen.

2. Då Finlands Fredsförbund ställer de
moraliska krafterna högre än vapenmakt,
anser Förbundet det icke vara till lycka
för vårt folk att någon social åskådning
stöder sig på en beväpnad medborgarorga-
nisation, utan vill detsamma sträva till att
vårt folk må växa sig helt och enigt i
skydd av ömsesidig god vilja även i so-
ciala frågor.

3. Då enligt Finlands Fredsförbunds
åsikt att »frihetsfesterna» för närvarande
firas i en alltför chauvinistisk anda och på
ett en stor del av vårt folk kränkande sätt,
söker Förbundet verka i den riktning, att
firandet av vårt medborgarkrigs minnen
övergives, därest desamma icke kunna be-
gås sålunda, att hela vårt folk kan deltaga
däri.

4. Finlands Fredsförbund har vidare på
sitt program tillvaratagandet av minorite-
ternas rättigheter och hävdandet av en
människovärdig behandling av politiska
motståndare, ävensom motarbetandet av
en fredskränkande lögnaktig tidningspro-
paganda och av varje slags uppvigling till
medborgarkrig.

Finlands Fredsförbunds internationella,
liksom dess inrikespolitiska fredsarbete
förutsätter likväl ett det mest 'hängivna in-
dividuella uppfostringsarbete inom vårt
folk, främst väckandet av ungdomen till
att förstå det sanna och goda samt till att
fatta, erkänna och efterleva livets sedliga
lagar. Härtill strävar Finlands Fredsför-
bund genom att grunda studiecirklar, i
vilka ungdomen göres förtrogen med fol-
kens, samhällets och den fria sedliga män-
niskans liv. Genom föreläsningar och
publikationer söker förbundet vädja även
till den enskilde och till andra ideella or-
ganisationer.

Fredsförbund vill således inom
vårt folk frammana en god vilja och en
världsåskådning, som grundar sig på före-
fintligheten av moraliska krafter såsom en
högre verklighet än de materiella. I skyd-
det av en sådan världsåskådning erövrar
fredsidén världen, danande mänsklighe-
ten till en odelbar enhet, som med fredens
medel värnar den bestående freden.

Fredsvänner, vilka eventuellt önska ansluta sig;
till 'Finlands Fredsförbund! kunna vända sig till
ordf. fiS. d:r Felix Iversen, (H:fors, Kaptensgatart
3, C), vilken lämnar närmare upplysningar och
sänder intresserade förbundets stadgar.
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