
Kansalaisille!
Enemmän sotaaseita — — turwattomuutta, köyhyyttä, kuolemaa... ?

yhdistyksemme tahtoo täten
lausua mielipiteensä kaikkia niitä
suunnitteluja ja toimenpiteitä
Vastaan, jotka tarkoittawat sota-
laitoksen, jatkumaa! ylläipitämistä
ja kehittämistä!, joka kaikki tällä
kertaa ilmenee lähinlllä sotailai-
maaton perustamispuuhissa ja
sotilasmenojen! jatkuVassa
misessa.

Lausumme warmana Vakau-
muksenamme, että tama sotawa-
rustelun ja sotaanwalmistelun tie
on täysin sama kuin se, jota kaikki
kansat ennen Vuotta 1914 kulki-
wat ja jola Välttämättömyyden
pakosta johti enMN aawistamat-
toman tuhoisaan, sotaan.

Niin tansainwälisesti luin Van-
sallisestikin! ajatellen pidämme täi»
ta: aseistautumisM! tietä kansojen
rauhan ja riippumattomuuden
turwaajana ehdottomasti wäärä-
nä ja turmiot» tuottatoaiiu.
Olenime täysin makuutetut siitä,
että Suonien, niinkuin kaikkien
kansojen rauha ja turlnallisuus
on saawutettawissa warminten
wai!!. siten, että kaswatetaan ja
lujitetaan; rauhantahtoa! ja ra l
hanmieltä omaiN kansamme ja: sen
johtatoien. piirien teskuuoeAsa, et-
tä pyritään luomaan,' sovinnolli-
suuteen ja luHttllimutsoen perustu-
mia suhteita niin itään kuin län-
teenkin päin, ja että tämän rau-
hantahdon welwoittamana pide-
tään aseis t ai r i isum i s t a
kaikessa politiikassa päämääränä,
johon tarkoituksellisesti ja alati on
pyrittäwä.

rinä niitä perusteluja,, jotka tälle
jo »vuosia jatkuneelle sstawarus-
telujon tielle lähdettäessä meidän-
kin maassamme owat tulleet rat-
tai selviksi tekijöiksi.

Wäärä om usko siihen ~turwall-
isuuteen", jo!ba asoelliKteu! Varus-
telujen kautta luulotellaan saata-
wan aikaan, knn juuri asekuntoi°
simpien kansojen on nähty joutu-
man perikadon partaalle ja kuin
~plioliMuskuntoisuuden kehittä-
minen" ei koskaan woi olla muu-
ta tuin fotakuntoisuuden ja mili-
tarismin kehittämistä ja sen laut-
ta sodan waarau.

Wäärä on sotawairustelui-
hin, kun niille ei kulkaam mitään
rajoja woi löytää, kun ne synnyt-
tämät epäluu!».',a ja kaAwawia so-
taniarusteluja ~uhkaawan wih!ul-
lisen" pliolella ja siten turwat-
to muu t ta, erimielisyyttä ia
katkeruutta omassa kanisassamme
ja kun ne sekä Välillisesti että wä-
littömästi owat esteenä turwau-
tumiselle siihen ainoaan tiehen, jo-
ka moi todellista! turmallisuutta
aikaansaadll, esteenä nimittäin
rauhanpyrkimykselle, rauhan tah-
oon ja rauhan mielialan! kasmat-
tamiselle.

Wääräi on uZko aseisiin, kun
lainpllkon ja rangaistusten! uhalla
kansat ja yksilöt owat jo ivuosi-
satoja pakoitetut ja harjoitetut
surmaamaan ja tuhoamaan toi-
nen toismrsa, kun siten tarkoitus
— hywä tai huono — on saanut
pyhittää keinot, kun, siten syy ny-
kyisen maailman suurimpiin kär-
simyksiin, sotaan, wihaan, katke-
ruuteen, kaikkinaiseen sortoon ja
wäävyyteen an tullut siunatuksi,
ja kun siten pyMmys' ihmisyyteen,
kansainmäliseon weljeyteen,
toon ja rauhaan on tukahdutettu
ja maahan poljettu.

Wäärä on Vihdoin usko sota-
Varusteluihin, kun niiden ole-
massaolon oikeutta ei Voida mo-
raalisesti HYVäksyä tai puolustaa.
Wäärä siksi, että ne eiwät mitään
todellista ja pysyVäistä hywää
ole Voineet aikaansaada, että ne
militllLislliwat ja Välttämättö-
myyden pakosta siweellisesti rap-
peuttawat kansat ja että n? perus-
tuVat Väkiwaltaan, Vihaani, raa-
kuuteen, häwittämiseen ja — sur-
maan.

Suonion sotalaiwaston perus-
taminen ja asewarustelujen edel-
loen kehittäminen owat näin ollen
mielestämme jyrkässä ristiriidas-sa alkeellisimpienkin rauhanedelly-
tysten kanssa, koska ne eiwät ole
omiaan lujittamaan luottamuksel-
lisia, suhteita ja rauhansiteitä naa-
purikansojen kesken. Vaan päin-
Vastoin iswat ne omiaan sotakiih-
koisen mielialan ja militarismin
wahwistamisen kautta herättä-
mään epäluuloa ja Vasta-wnrus-
telua i^aapnrimais^sll.

Jos kuitenkin maamme halli-
tukset yhä edelleenkin tutewat sii-
hen tulokseen, että jatkuwasti so-
talaitoksilla ja sotalaiwastoilla
tahdotaan puolustaa! maatamme,
«n se mielestämme mitä arwelut-
tawin teko juuri kansamme sekä
ulkonaisen että sisäisen rauhan,
Valtiollisen riippumattomuuden
ja itsemnsyyoon kannalta katsoen.
Pidämme nimittäin täysin wää-

HelsnMssä nmrraOkuullw 1925

Toiselle tielle, uudelle uralle on
Suomen kansan ja sen edustajain
astuttawa. Po i s a s e e 11 i su u-
desta, wäkiwaltakei-
noista, sotalaitoksista

Tampere, 1525, Työkansan Kirjapaino.

Ei enää aseita! Työtä, rauhaa, sotvintoa!

Mutton »Kuinka lavan näitä torskuuwia isän-
maila, näitä lansoja, joille mnrhaami-
ncn u>,n'lrlaan welwollisuudeksi."

Romain Rolland,

ill uskosta N i i de II I» ah-
tii n. Tämä uusi tie, jolle olisi
astuttawa, «n löydettäwissä rau-
hau tahdon,, rauhan, mielialan, ja
sowinnollisuuden kas'wattamises!sa
oman kansamme keskuu-
dessa ja kaikessa' sen politiikas-
sa. Aseettoman! oikeus sekä hyVän
tahdon ja luottamuksen, luja muu-
ri, päästyään maltaan sekä yhteis»
kunnallisessa että poliittisessa elä-
massa, saattaa yksin ja parhain-
ten turwwta mm meidän kuin
muidenkin kansojen olemassaolon.
Tälle tielle astuimnen on! myös
ainoa, jota siweellisesti kestää! ar°
Vostelua.

Kunkin maan. Vaarallisiuimat
»viholliset awat son omat sotakiih-
koilijat ja militaristit. Astukoon
siis Suomenkin kansa ja sen edus-
tajat hillitsemään ne sotua ja tur-
wattomuutta uhkaamat ää>net, jot-
ka kuuluivat sen omasta keskuu-
desta ja jotka puolustamat sota-
!l'arusteluja. Rauhan, tielle, rau-
han työhön on astuttawa.

Mutta kun näin tehdään, sil-
loin tullaan myös huomaamaan,
että asevarustelu, millä nimellä
se kulkeneekin, on todellisuudessa
aina waAtaikohta rauhantahdon! ja
lulltbll!muksellisten suhteiden kehit-
tämiselle, ja että todellista tur°
ivallisuutta ei ole olemassa niin
kauan kuin
Varustaudutaan.

yksimielisenä seisoo Suonien
kansan waltawll enenrmistö
maamme Valtiollisen riippumat-
tomuuden puolesta. Rauhan säi-
lyttääksemme on tätä' yksimieli-
syyttä ja sisäistä rauhaa wahwis-
tettawa,. Se ei käy, päinsä' ilman
pitkällemenewiä yhteiskun,n,allisia
uudistuksia, joihin Viisaasti ja
antaumuksella on ryhdyttäwä yh-
teis kuuna lli sen oikeudenmukai suu-den luomiseksi.

Tällöin on myös täysin warma,
että niin pian kuin. Suomen kansa
on itse kehittynyt Valmiiksi setämoraaliseen että sotilaalliseen
aseistÄriisumiseen, niin pian,woi-
daan se myös illimeenpanna ja
silloin on sillä oleVll ny,kyistäi pal-
jon waloisampi luottamus tule-
waisuuteensa, tulewaisuuteensa il-
man sota-.aseita ja sotawaruZtu.k-
sia, s.o. ilman militarismia, tuota
kmkkien kansojen suurinta kirous-
ta.

Tämän puolesta korotamme
huutomme:

Suomen Antimilitaristinen Liitto




