
Sotalaivastoko Suomelle?
Allekirjoittaneet kansain välisen, rauhan ja

yhtteisymniän-ryksc]) puolesta Suomessa Loi -

mival yhtymät tahtovat ilmituoda seuraa-

van vakaumuksensa.
Suomeni sotilasbudjetti painaa raskaasti

taloudellista elämääninie ja estää monien
välttämättömien kulttuuritarpeiden täyttä-
mistä, esim. asuntopulan huojentamista,
työttömyyden järjestelmällistä poistamista ',

kasvatus- ja opetuslaitosten kehittämisitä ja
vanhuuden turvaaniista.

Tilanne tälssä suhteessa tulisi vieläkin
vaikeammaksi, jos ehdotettu sotalaivasto-
suuninitelma pantaisiin täytäntöön. Kumi sen-
johdosta vakion menot sotilastarkoituksiin
lisääntyisivät' usealla, kymmenellä — ja lä-
hivuosina sadoillakin, miljoonilla, mankoilla,
tulisivat välittömät ja varsiinkin välilliset
verot vielä nykyisestään nousemaan:. Nyt
jome ovat vaikeat -kestää ja lisättyinä kärvi-
siviit niim raskaiksi, että toimenpide kyl-
väisi kansamme suuren osan mieliin tyy-
tymättömyyttä ja erimielisyyttäi Samalla
tuliisi vielä enemmän laiminlyödyksi sel-
laiset taloudelliset uudistukset, jotka ovat
välttämättömiä kansamme eheyttämiseksi
siten», että oikeutettu, tyytymättömyys oleviin
oloihin poistuisi.

Kysymyksessä oleva sotilasmenojen li-
säys käy sitäkin epäilyittäivämmäksi,, kun
kokemus on osoittanut, etteivält suuretkaan
sotavarustelut takaa rauhaa eikä turvalli-
suutta maalle. Maailmani kehittynein soti-
lasvalta jäi maailmansodassa tappiolle. Ja
yhä voimakkaammaksi alkaa muodostua se
mielipide kaikkialla maailmassa, että suu-
ret varustelut lisäävät 'turvattomuutta, kos-
ka ne herättäivät naapurimaiden epäiluulo-
ja ja näniä sen johdosta myös lisääivät ase is-
tautumistaan. Aseistautumisella tarkoiteltu
turvallisuus tulee siten vaim hairhaiku v i lei-
maksi. Vuoden 1914 tapahtumat osoittavat
sen. minkä useat päitevät sota-asiantunti-
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jätkin ja poliitikot todeksi myöntävät, että
kilpavarustelu lisää sodanivaaraa, eikä vät-
hennä sitä.

Mitä, erityisesti tulee sotalaivastoon maam-
me puolustuskeinona, «n otettava huomiooni,
että sen puolustuskyky on melkoisesti su-
pistunut ilma- ja kaasusodan kehityttyä.
Senlisäiksi voidaan, pitää varmana, että vaik-
ka laivaston rakenitamiseein käytettäisiin
maamme taloudelle tuhoa tuottava summa,
olisi siten saatavalla laivastoilla vielä hyvin
toisarvoinen merkitys puolustuksessa ylivoi-
maista sotalaivastoa vastaan kauaskantoisi-
ne tykkeineen ja tentokonevakoiluinieen.

Edellämainitun Hiojalla allekirjoittaneet
yhtymät lausuvat vakaumuksenaan, että
Suomen turvallisuuden tuki ja sen kansal-
lisen; ja valtiollisen itsenäisyyden paras ta-
kuu ei ole asevarustelussa, vaan hyvään,
'tahtoon ja molemminpuoliseen] luottamuk-
seen; perustuvassa uiko- ja sisäpolitiikassa.
Että nämä periaatteet yhä enemmän voitta-
vat alaa valtioiden: välisessä elämässäi, sen
todistavat m.m. Kansainliiton, nykyinen1 toi-
minta sekä monet muut seikat eri maiden
noudattamassa politiikassa. Suuri merkitys
on silläkin, että Suomen valtio on allekir-
joittanut Geneven pöytäkirjan sekä Tarton
rauhansopimuksessa sitoutuiniut myötäva i-
kultamaali Suomenlahdeni ja Itämerem meuit-
railiisoimiseeni.

Ylliiolevaii perusteella saavat allekirjoit-
taneet yhtymät, samalla kuin tahtovat tu-

kea sitä kansainvälistä liikettä, joka tähtää
kaikkien kansojen sekä moraaliseen että
sotilaalliseen, aseistariisumiseein, vakavana
mielipiteenääin lausua, että kasvavat sota-
varustelut yleensä sefeäi erikoisesti nyt suun-
niteltu sotalaivaston hankkiminen iSuomel-
le, eivät saata koitua kansamme onneksi ei-
kä tuottaa taattua turvaa valtiolliselle itse-
näisyydellemme.
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