
YLEISMAAILMALLINEN MANIFESTI NUORISON
SOTILAALLISEN KASVATUKSEN

POISTAMISEKSI.
Kaikkien maiden hallitukset ovat virallisesti tunnustaneet kan-

soille oikeuden rauhaan ja hyljänneet m.m. Kelloggin sopimuksen
kautta sodan kansainvälisen politiikan välikappaleena.

Kuitenkin valmistetaan edelleenkin sotaa. Räikeänä vastakoh-
tana hallitusten rauhanvakuutuksille on ennen kaikkea nuorison
sotilaallisen kasvatuksen Jatkuminen m sen laajentaminen.

Sotilaallinen kasvatus on muodoltaan kahdenlainen: Toisissa !

maissa on lakiin perustuva asevelvollisuus, toisissa maissa taas on
tämä kasVafusmuoto nimellisesti vapaaehtoinen, mutta sitä koete-
taan valaa nuorisoon siveellisellä ja taloudellisella painostukse 'a.
Sitä paitsi pidättävät kaikki hallitukset itselleen oikeuden va
sekä mies- että naispuolisilta kansalaisiltaan sotapalvelusta. •

Me selitämme, että jokaisen, joka haluaa vilpittömästi rauha.v
tulee toimia nuorison militarisoinnin poistamisen puolesta sekä evätä
hallituksilta oikeus velvoittaa kansalaisia asepalvelukseen.

Asepalvelus kasvattaa yksilöissä militarismia. Se on eräänlainen
orjuuden muoto. Että kansat ovat sitä tottumuksesta sietäneet, osoit-
taa vain sen tylsistyttävää vaikutusta. Sotilaallinen kasvatus on
kasvatusta sodan hyväksi. Se on sotahengen ikuistuttamista. Se
estää rauhantahdon kehittymistä. Vanhempi sukupolvi tekee ras-
kaan rikoksen tulevaisuutta kohtaan kasvattaessaan nuonsoäan kou-
luissa ja yliopistoissa, julkisissa ja yksityisissä järjestöissä' sotatai-
toon, — useasti esittäen ruumiillisen kasvatuksen verylkeeksi.

Rauhansopimukset ovat velvoittaneet voitettuja kansoja lopetta-
maan nuorison sotilaallisen kasvatuksen sekä myös poistamaan ase-
velvollisuuden. Kaikkien maailman tubsi nyt vihdoinkin
poistaa oma-alotteisesti nämä molemmal kuudestaan!

Jos hallitukset eivät tahdo havaita vallitsevaa vakavaa pyrki-
mystä ja tahtoa työskennellä sotaa vastaan, iu.ee niiden ottaa nuo-



nnoon kääkkien niiden sodan-vastustamistahto, joille ihmisyyden
kunnioitus ja omantunnon ääni on korkein laki.

Maailman kansat päättäkööt:
EI ENÄÄ MILITARISOINTIA!

KASVATETTAKOON NUORISOA IHMISYYTEEN
JA RAUHAAN!

Romain Rolland, kirjaiira, -Ranska; — Rabindranath Tagore, kirjailija,
Intia, — H. G. Wells, kirjailija, Bertrand Russel, kirj., Englanti, — Albert
Einstein, prof., Saksa. — Thomas Mann, kirj., Saksa, — Selma Lagerlöf,
kirj., Ruotsi, Elin Wagner, kirj., Ruotsi, — Victor Margueritte, kirj.,
Ranska, — Sigmund Freud, prof., Itävalta, — Stefan Zweig, kirj., Itävalta,
— Upton Sinclair, Jane Addattis, John Dewey, Amerikan Yhdysvallat, —

August Forell, prof., Sveitsi, — Leonard Ragaz, prof., Sveitsi, — Ameen
Rihani, Arabia, — Valentin Bulgakoff, ikirj., ent. Venäjä, — L. Quidde,
prof., Saksa, — F. von Schönaieh, ent. kenraali, Saksa, — J. B. Kozak,
prof., Emanuel Radl, prof., Tshekkoslovakia, — J. L. Magnes, Tri, Pales-
tina, — Henriette Rolland lois!,, kirj., Hollanti, — H. B. Berlage, Tri,
Hollanti, — T. Z. Koo, kirjailija, Kiina.

VIROSTA: Karl Ast, kirjailija, — Mait Metsanurk, kirjailija, — Mih-
kei Martna, riiglkogun varapuhemi* s, — Gustav Suits, prof., kirjailija, —

H. Mora, prof., — F. Freiberg, prof.,-— Fr. Tuglas, kirj.,— August Rei,
ent. tasavallan presidentti, — H. B. Rahamägi, piispa, teolog, prof., —

Edith Rahamägi, piispan rouva, — Nigol Andresen, lehtori.
SUOMESTA: Arvid Järnefelt (f), kirjailija, — Selma Anttila, kirjai-

lija, — Hagar Olsson, kirjailija, — Katri Vala, kirjailija, —- Lucina Hag-
man, professori, — Toivo Pekkanen, kirjailija, — Oscar von Schoultz,
yliopiston lehtori, — Felix Iversen, tohtori jakansanedustajat V. A. Koniu,
Hugo Aattela ja Aino Lehtokoski.

LATVIASTA: Aspasija, kirjailijatar, — Karl Kundzin, teolog, profes-
sori, — Gustav Mensching, teologian professori, — Ferdinand Neureiter,

■«ori.

■ LIIASTA: St. Karys, "kansanedust., ms., — Luidia Purenienie,
~a , S Flinkelsteinas, tuomari, ent. kansanedustaja, — Maxim

Sclunval, li, t.
Manifestin • allekirjoittanut sitä paitsi myöhemmin .suuri joukko

muita erittäin ivaltaisia henkilöitä sekä suuria järjestöjä useasta
eri maasta.

1IUOM.! Tämä waltainen manifesti lähetettiin julkaistavaksi joku
vuosi sitten san!;;;. isesti 4,000 sanomalehdelle kaikissa maissa. Ne
suomalaiset päiväfeh jotka rauhankysymyksessä pelkäävät totuutta,
eivät sitä julkaisseet. an vuoksi levittää sitä monin tuhansin kappalein

suomi;:- liitto i.%
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