Rauhasta sanottua
Rauhaan ei ole tietä. Rauha on tie.
Mahatma Gandhi
Vaarallisimpia eivät ole ns. pahat ihmiset, vaan hyvät - me kaikki, jotka pysymme
välinpitämättöminä epäoikeudenmukaisuuksia ja vääryyksiä kohdatessamme.
It's not the violence of the few, but the silence of the many.
Martin Luther King
Rauha on jokainen askel.
Thich Nhat Hanh
Vaikka järkemme sanoisi ikuisen rauhan mahdottomaksi (paitsi hautuumaalla), on meidän
sittenkin tuntomme velvoittavan käskyn pakosta ja ihmisyyden nimessä pidettävä sitä
päämääränämme.
Immanuel Kant
Vaikka tietäisin, että maailma tuhoutuu huomenna, istuttaisin puuntaimen vielä tänään.
Martti Luther
Kuule, istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkaasi nuolee.
Juice Leskinen
Voimakkaampi kaikkia armeijoita on ajatus tulevasta ajasta.
Voltaire
Itsensä kokoisella pommilla ihminen pystyi tappamaan yli miljoona lähimmäistään, nopeammin
kuin ehtii sanoa Bingo! Näitä aseita sanottiin kehittyneiksi.
Bernard Benson (fyysikko)
Meidän pitää ymmärtää, ettemme voi samanaikaisesti tehdä suunnitelmia sodan ja rauhan varalle.
Albert Einstein
Että rauha pysyisi.
Että kaikki ihmiset saisivat työtä jota tehdessään he tuntisivat että tämä on oikea paikka.
Nukahdan raitiovaunun ääneen.
Pentti Saarikoski

Ihmiset lauloivat ja tanssivat ja antoivat toisilleen pieniä lahjoja, kukkia, leivoksia ja muuta
sellaista, nekin jotka eivät tunteneet toisiaan. Oli vuoden suurin juhlapäivä. Kaikkialla maailmassa
oli RAUHANPÄIVÄ!
Bernard Benson (fyysikko)
Lehdessä on kuva ansioituneesta tiedemiehestä.
Hän on keksinyt monikärkiohjuksen.

Eikö maailman ulkopuoleltakaan ole vielä löytynyt älyllistä elämää?
Leena Krohn
Pedot eivät raatele omaa heimoansa.
Me olemme kaikki Ihmisen heimoa.
Katri Vala
Vihollisen kasvot pelottavat minua vain kun näen miten suuresti ne muistuttavat omiani.
Stanislaw Jerzy Lec (puolalainen runoilija)
Olen rasisti,
tunnistan vain yhden rodun kaikkien rotujen rodun.
Jevgeni Jevtushenko (venäläinen runoilija)
Isänmaallisuus on elävä yhteisvastuun tunne. Kansalliskiihko on typerä kukko, joka kiekuu omalla
tunkiollaan.
Richard Aldington (englantilainen kirjailija)
Kettujen kanjonissa pidetään maanalaisia pitoja vainajien yönä.
Murhatut kummittelevat murhaajilleen,
jotka herkeämättä pesevät verta pois käsistään,
hulluus kulkee.
Eeva-Liisa Manner (suomalainen kirjailija)
Voimakkaampi kaikkia armeijoita on ajatus tulevasta ajasta.
Voltaire
Meidän pitää ymmärtää, ettemme voi samanaikaisesti tehdä suunnitelmia sodan ja rauhan varalle.
Albert Einstein
Jostakin syystä pidetään erityisen rohkeana ja tarkkanäköisenä sitä, että asioihin suhtaudutaan
synkästi, ja tuhahdetaan halveksivasti jokaiselle joka uskaltaa hiiskahtaakin maailman
valkenemisesta.
Göran Palm (ruotsalainen kriitikko, esseisti ja runoilija)
Joka tiikerillä ratsastaa, havaitsee vaikeaksi laskeutua alas.
Kiinalainen sananlasku
Rauha ei tarkoita vain ristiriitojen poissaoloa, vaan oikeudenmukaisuuden läsnäoloa.
Martin Luther King

