
Ehdotus
maailman kaikkien kansojen ja sota-

joukkojen harkittavaksi.

(S. H.)

Kansat maailman kaikilla äärillä huokaavat sodan hirmu-
valtikan alla. Kaikkialla toivotaan rauhaa, mutta siitä huolimatta
riehuu sota maailmassa voimakkaimpana, raaimpana kuin koskaan
ennen.

Mikä syynä tähän?
Sodan eteen on tehty tarmokasta työtä kautta vuosisatojen

ja -tuhansien, — rauhan hyväksi ei ole tehty juuri mitään.
Hallitukset ovat pitäneet kansoja tyrannimaisessa, mieiijoh-

teittensa sotaisessa palveluksessa, sensijaan, että olisivat tehneet
velvollisuutensa valtakunnan todelliseksi hyväksi. Sota on alettu
määräämällä kansa tuleen tiedustelematta ollenkaan yleista mie-
lipidettä asiassa.

Hallitukset ovat vaatineet kansoja tottelemaan tahtoaan,
isänmaalle turmiollisessa menettelyssä, mutta eivät itse ole juuri
koskaan olleet kansan tahdon täyttäjiä. Kansa on vaadittu ole-
maan hallituksen orjana.

Viisainkaan, jaloinkaan mies tai joukko ei kykene yksino-
maisilla toimenpiteillään saattamaan valtakuntaa tosionneen saa-
tikka sitte itsevaltiaat hirmuhallitukset.

Kansojen on hallittava itse itsensä!
Jokaisessa valtakunnassa on valittava eduskunta lakia laa-

timaan ja tuon eduskunnan on valittava hallitus joka valvoo,
että eduskunnan päätökset tulevat maassa täytetyksi. Hallituk-
sella ei ole minkäänlaista oikeutta tehdä mielivaltaisia tekoja ja
on se kaikista teoistaan vastuunalainen kansalle.

Ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa laaditut lakipykälät
ovat riittämättömiä, menetelköön hallitus parhaan harkintansa
mukaan.

Vaaleissa tärkeintä on se, että ne ehdottomasti suoritetaan
yleisen, yhtäläisen äänioikeuden perusteella. (Että jokaisella kan-
salaisella, niin miehellä kuin naisella on yksi ääni.)

Tahdotaan väittää, että kansat eivät ole kaikkialla kypsy-
neet hallitsemaan itse itseään. Tämä on vaan veruketta. Hallit-
sevat luokat pelkäävät maan johtoontulevan maan yhteisparasta,
laajimpien jonkkojen hyvinvointia huolehtivain miesten.

Ainoa tie valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen onneen on kan-
sanvaltainen hallitusjärjestelmä.

Sota, tuo ihmisyyden ja kansojen onnen hirmuinen tuhooja
on kuitenkin aivan ensiksi saatava kukistumaan. Sodan lopet-
tamisesta ja sen keinoista on kaikkien maailman kanso-
jen päästävä yksimielisyyteen. On toimittava yhteisen ja
kussakin maassa samaan aikaan suoritettavan ohjelman mu-
kaan. Ainoastaan siten menetellen voidaan saavuttaa pysyvä
m lailman rauha.

Esitän tässä ajatukseni mitenkä esimerkiksi olisi tällä-
hetkellä yksimielisesti meneteltävä maailmanrauhan pikai-
seksi saavuttamiseksi:

Jokainen sotilas ja jokainen muu kansalainen kautta
maailman vannokoon itselleen ja kanssaihmiselleen, että hän
aivan tästä hetkestä alkaen on liittyvä ikuista rauhaa vaati-
vain joukkoon.

Tätä pyhää lupausta ja herättämistä tehtäköön kaikkialla
esimerkiksi 5 päivään elokuuta 1917.
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Sitte jaotettakoon kukin valtio esimerkiksi noin 50,000
neliökilometrin suuruisiin piireihin taikka pienempiin, kunkin
valtion ja seudun asukasluvun ja tarpeen mukaan.

Sen jälkeen toimitettakoon edusmiesvaalit rauhanneu-
votteluihin jokaisessa kaupungissa ja jokaisessapitäjässä kautta
valtakuntien noin 17 päivä syyskuuta 1917 — ja valittakoon
kussakin noissa paikoissa 1 edustaja.

Tämän jälkeen kokoontukoot kaikki valitut noitten isojen
piirien määrättyihin paikkoihin noin 8 päivä lokakuilta 1917.

Täällä sitte ensinnä yhteisesti neuvoteltua valittakoon
esimerkiksi 5 jäsentä lähetettäväksi valtion pääkaupunkiin
lopullisia rauhanneuvotteluja varten ja senjälkeen 10 jäsentä
jotka jäävät kunkin piirin rauhanasiani järjestäjiksi, pääkau-
pungissa toimivan komitean ohjeitten mukaan.

Rauhankokous kunkin vakion pääkaupungissa voisi al-
kaa noin 22 päivä marraskuuta 1917.

Näitten neuvottelujen lopussa valittakoon sitte 10 jäsentä
lähetettäväksi maailman yhteisiin rauhanneuvotteluihin ja
10 jäsentä pysyviksi rauhanpäämiehiksi valtiossa.

Maailman kaikkien kansojen yhteinen rauhankokous
voisi alkaa jos niin hyväksi nähdään, eikä siihen ole esteitä,
esimerkiksi Bernin kaupungissa Sveitsin tasavallassa noin 17
päivä helmikuuta 1918.

Toivottavasti tähän tapaan yksimielisesti menetellen
saataisiin maailman kaikilla äärillä viettää yhteistä rauhan
juhlaa noin 2 päivä kesäkuuta 1918.

Ihmiskunta on tähän saakka uhrannut liian paljon so-
dan tuon järjestelmällisen raakuuden kannattamiseksi. Ol-
koon jokainen ihminen tästä edelleen sotilas ja sankari rau-
Than Jumalan armeijassa ja päättävästi astukoon taisteluun
sodan hirmuhaltiata vastaan. Eikä se taistelu vaadikkaan
niin paljon uhreja kuin taistelu verenhimoisen sodanhaltian
riveissä. Päättäväisyyttä ja yksimielisyyttä ja kannattamamme
vuosituhansien kauhu on voimattomaksi tehty!

Sotaväki kaikissa maissa! Teidän pyhä velvollisuutenne
on ottaa rauhanvaaleihin osaa ja valvoa, että neuvottelut
saavat kaikkialla esteettömästi kehittyä.

Vaalit kaikkiin rauhankokouksiin on ehdottomasti suo-
ritettava yleisen, yhtäläisen äänioikeuden perusteella. Aino-
astaan siten on pysyvän rauhan saavuttaminen mahdollinen.

Sotilaat! — Kauhan saavuttaminen kuten kaikki muutkin
uudistukset maailmassa vaatii aikaa vaikka ripeästikin toimi-
taan. Siksi tänä maailmanpalon aikana seiskaa riveissänne
ja asemissanne valmiina torjumaan vihollisen hyökkäykset
ja raastamiset rakkaassa isänmaassanne. Ei ole rauhan edis-
tämistä jättää maansa ja heimonsa alttiiksi, raatelevalle vi-
holliselle. Sotilaat! Seiskaa vahvana riveissänne siihen saakka
kunnes maailman kaikkien kansojen keskeinen rauha on julistettu.

Suuri Venäjän kansa on antanut kauniin esimerkin siitä
mitä yksimielisyydellä saadaan, luodessaan pois hartioiltaan
itsevaltiuden hirmuikeen.

Venäjän kansa ja sotilaat ovat saattaneet maansa va-
paaksi ja antaneet vapauden myös muille alaisilleenkansoille.
Tästä näemme miten menettelee vapaa jalo kansa ja tiedämme
myös miten menettelevät itsevaltiaat hallitukset.

Toivossa, että tämä vähäinen ajatukseni saisi siivet ja
liitäessään synnyttäisi yksimielisyyttä, sekä kasvaisi ja täy-
dentyisi maailman kansojen yhteiseksi onneksi, lähetän kjr-
häykseni julkisuuteen.

Rauha on saatava maailmaan!
Ripeään toimintaan sen saavuttamiseksi!

Helsingissä 4 päivä huhtikuuta 1917

Hinta 10 p.

Atso Jorma


