
Suomen Antimilitaristisen Liiton ohjelma.

Suomen Antimilitaristinen Liitto on aat-
teellinen yhtymä, joka toimii ehdottoman
rauhanaatteen pohjalla kaikkea sotaa ja
militarismia vastaan.

Suomen Äntimilitaristisen Liiton tunnus-
lauseina ovat:

1) „Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan,
siksi olemme päättäneet olla kannattamatta
minkäänlaista sotaa ja tahdomme aina
taistella kaikkien sen syiden poistami-
seksi." (W.R.1.)

2) „Ei ainoatakaan miestä, ei ainoata-
kaan penniä, ei minkäänlaista työtä milita-
rismin hyväksi!" (1.A.M.8.)

Suomen Antimilitaristinen Liitto tahtoo
puhutun ja kirjoitetun sanan sekä vapaan
toiminnan kautta julistaa kaiken sodan ja
aseiden käytön rikokseksi ihmiskuntaa vas-
taan pyrkien siten kasvattamaan voima-
kasta vastavaikutusta sotaa ja militarismia
vastaan.

Se pyrkii siihen, että nyt jo kaikissa
maissa ryhdytään vaatimaan yleistä aseista-
riisumista, jonka se käsittää ja uskoo yk-
sin turvaavan kansoille rauhan;

Se pyrkii siihen, että kansainväliset so-
vinto-oikeusistuimet on heti saatettava rat-
kaisemaan kaikki kansojen keskiset erimie-
lisyydet;

Se pyrkii yleisen asevelvollisuuden pois-
tamiseen kaikista maista ja vaatii siis kai-
kille yksilöille ja erikoisesti sotapalveluk-
sesta kieltäytyjille ehdotonta omantunnon-
vapautta;

Se pyrkii vastustamaan natsionalismia ja
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imperialismia käsittäen niiden olevan sodan
ja militarismin tärkeitä liittolaisia ja

Se pyrkii erikoisesti vaikuttamaan so-
danvastaisten kansalaispiirien, varsinkin
työväestön keskuudessa, jonka piirissä se
toivoo kaikissa maissa sekä rauhan että so-
dan aikana heräävän vapaan joukkoliikkeen
sotien kansainväliseksi ehkäisemiseksi.

Kaiken toimintansa perustaa Suomen An-
timilitaristinen Liitto ihmiselämän pyhyy-
den kunnioittamiseen ja loukkaamattomuu-
teen, inhimillisyyden ja yleismaailmallisen
veljeysaatteen vaatimuksiin sekä sodan
tuottamiin aineellisiin ja henkisiin tappioi-
hin, joihin yhteisesti vedoten se tahtoo vai-
kuttaa ihmistuntojen herättämiseksi, sodan
ja militarismin poistamiseksi sekä sovin-
nollisuuden ja hyvän tahdon luomiseksi.

Suomen Antimilitaristinen Liitto kuuluu
jäsenenä Kansainväliseen Sodanvastusta-
jain Liittoon (W.R.1.) sekä Kansainväliseen
Antimilitaristiseen Toimistoon (1.A.M.8.)

Suomen Äntimilitaristisen Liiton jäse-
niksi voivat päästä kaikki ne kansalaiset,
jotka hyväksyvät liiton ohjelman ja alle-
kirjoittamalla n.s. »Tahdonilmaisun", ensi-
mäisen tunnuslauseen, lupautuvat olemaan
kannattamatta minkäänlaista sotaa. Niitä
»tahdonilmaisun" allekirjoittajia, jotka ei-
vät maksa liitolle veroa (20 Smk. vuo-
dessa), kutsuu liitto »riippumattomiksi
jäsenikseen".

Suomen Äntimilitaristisen Liiton koti-
paikka on Helsinki; sen osoite on Leppä-
vaara,
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