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Ei enää sotaa!
MITÄ

OLI VIIMEINEN SOTA?

12 miljoona kuollutta. 16 miljoonaa haavoittunutta;
Enemmän kuin 5 miljoonaa invaliidia.
Noin 10 biljoonan Suomen markan menetystä.
Väkivallan.
mutta ei o-ikeuden voittoa.
Kulttuurimme ala-arvoisuudén paljastumista.
»Länsimaisen kulttuurin perikatoa.« (Osw. Spengler).
jumalan»Väkivallan ja raakuuden riemujuhlaa-,
pilkkaan (Romain Rolland.)
»'Viholliskansan' alistamista järjestetyn ryöstön,
surmaamisen ja merirosvouksen alaiseksi.« (B. Shaw.)
—

-

Ajatteleva Kansalainen! Ennen vuotta 1914 ylläpitivät kansat sotalaitoksiaan» puolustuksen ja turvallisuuden nimissä ja tuloksena oli viime sota eli vuodet 1914
1918 !
Militarismi
aseellisuus
epäluulo ja viha uhkaavat nyt enemmän kuin koskaan ennen kansoja tuholla ja hävityksellä. Väärä
ja edesvastuuton luottamus aseelliseen puolustuskuntoisuuteen peittää kaiken tämän valheverhollaan.
Sotalaitos ei pystynyt puolustamaan Suomea vuosina 1808-1809, ei Belgiaa v. 1914, ei Liettuaa 1920
ei Mirokkoa v. 1925, ei Abessiniaa v. 1936 eikä
koskaan mitään muutakaan maata ylivoimaa vastaan.
Kansalainen ! Etsikäämme 1' parempia puoliisi uskeinoja kuin mitä ovat väkivalta ja sotaanvaln istelu! Ne ovat löydettävissä rakentavaan rauhantahtcnn ja keskinäiseen luottamukseen perustuvassa rauhanpolitiikassa.
—
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LUKIJALLE
ajattelevalle ihmiselle on ilman muuta selvää, että sota ia
aseellisuus sekä kaikki mikä siihen kuuluu, ovat jotain tuomittavaa, joiden kerran täytyy hävitä eteenpäin pyrkivän ihmiskunnan historiasta.
Kysymys on vain siitä, miten pysyvämpi rauhantila voitaisiin aikaansaada ja miten sota, väkivalta ja sotavarustukset voitaisiin poistaa.
!
Tämä vihkosemme kertoo jotakin rauhankysymyksestä ja julisteista
julkaisemamme Manifesti Nuorison
rauhan puolesta ja sotaa vastaan.
Sotilaallisen Kasvatuksen Poistamiseksi, on mitä arvovaltaisin julistus, jonka erittäin tunnetut henkilöt useasta eri maasta ovat
Ainoastaan työväenliikkeen ja rauhanaatteen järjestöjen lehdet julkaisivat
sen silioinkuin se joku vuosi sitten lähetettiin sanomalehdistölle kaikissa
maissa.
Julistus »Euroopan Kansoille» kertoo meille siitä uudesta totuudesta,
jonka mitä etevimmät sotilasasiain tuntijat ovat tahtoneet tuoda julki,
että nimittäin puolustautuminen nykyaikaisia sodankäynti-välineitä vastaan on käynyt täysin mahdottomaksi, jonka vuoksi olisi pyrittävä jo nyt
kaikkialla yleiseen aseistariisumisena.
Sotaa Vastaan!« vedotaan
Kirjoituksessamme »Rauhan Puolesta
rauhantyön tarpeellisuuteen. Se velvoittaa kaikkia kansalaisia tekemään
voitavansa rauhan ja sovinnollisuuden luomiseksi sekä epäluulon, vihan ja
väkivalta-uskon karkoiitämiseksi.
Julkaisumme viimeisellä lehdellä on Liittomme ohjelma. Siitä näemme, että yhdistyksemme muodostaa ryhmä ehdottomia rauhanystäviä ja
sodankieltäjiä, jotka käsittävät jokaisen sodan rikokseksi ihmiskuntaa vasvilpittömän rauhantahtonsa pakottamitaan ja joika tämän vuoksi
na sekä kunnioituksest i ihmiselämää kohtaan
eivät tahdo osallistua

Jokaiselle

—

—

—

—

millään tavalla

sotaan tai sen kannattamiseen.

Vakavasti ajatteleva Kansalainen!
Syvenny tutkimaan rauhankysymystä
ja lii iy jäseneksi yhdistykstemme ! Voimakas rauhanaatteelleen valistustyö takaa parhaiten rauhan. Liittymällä yhdistykseemme
—

autat osaltasi tätä valistustyötä.

Suomen antimilitaristinen litto r.y.

EUROOPAN KANSOILLE.
Me allekirjoittaneet entiset ja nykyiset upseerit tahdomme täten julkilausua seuraavan yksimielisen käsityksemme:
1) Mahdolliselle uudelle euroopalaiselle sodalle tulisivat olemaan ratkaisevassa määrässä luonteenomaisia hyökkäykset ilmasta käsin vihollisinaan tärkeimpiä alueita vastaan sotavoimien liikkeitten ehkäisemiseksi ja
väestön elämän tuhoamiseksi.
2) Se taistelu ilman herruudesta, joka täten epäilemättä olisi seurauksena ei kuitenkaan tulisi takaamaan edes ilmasodassa voimakkaammallekaan oman maansa turvallisuutta ilmahyökkäyksiä vastaan. Niiden
paikallisia vaikutuksia voitanee ehkä lieventää, mutta suurin piirtein katsoen NIITÄ EI VOIÖA EHKÄISTÄ MINKÄÄNLAISILLA AKTIIVISILLA
TAI PASSIIVISILLA PUOLUSTUSKEINOILLA.
3)

Asian näin ollen täytyisi sotilaallisen varustautumisen pitää.pää-

määränä vihollisalueen uhkaamista vastaavalla ilmahyökkäyksellä. NÄMÄ
HYÖKKÄYKSET AIKAANSAISIVAT KUITENKIN MOLEMMINPUOLISEN SUUNNATTOMAN AINEELLISTEN JÅ HENKISTEN ARVOJEN HÄVITYKSEN ja merkitsisivät vakavaa vaaraa kulttuurille.
4)

Kansojen on sen vuoksi valittava jompikumpi kahdesta vaihto-

ehdosta:

JOKO olisi lisättävä lähinnä ilmapuolustukseen perustuvia sotavarustuksia SAAMATTA SILTI RAUHAN JA TURVAN TAKEITA,
TAI on valittava politiikka, joka kaikin keinoin koettaa ehkäistä sotaa.
Yhtenä tällaisen politiikan Osana tulee välttämättömästi olla yleinen, pikainen ja TEHOKAS ASEISTARIISUMINEN.
F. P. Crozier, Kenraali, (Englanti),
G. Sauret, Kenraali, (Ranska),
S. von Deimling, Kenraali, (Saksa),
S. A. Drury-Lowe, V.-amir. (Englanti'),
von Bresler, Kenraalimajuri, (Saksa),
Eugene Kotkowsltr, Kenraali, (Puola),
E. Ceresole, Eversti, (Sveitsi),

O. von Schoultz, Ent. Kapteeni, (Suomi),
Georg Fraser, Eversti, (Suomi),
H. E. Lange, Poliisi-eversti, (Saksa).
H. Kraschutzki, Kapt.-luutn., (Saksa),
E. Holten-Nielsen, Ev.-luutn. (Tanska),
Alf. M joen, Ev.-luutn., (Norja),
W. Nestler, Ev.-luutn., (Saksa),

F. C. Enders, Majuri, (Saksa),
O. von Saint Ange, Kenr.-luutn. (Saksa),
von Schönaich, Kenr., Vapaan., (Saksa),
Mark Kerr, Vara-Amiraali, (Englanti),

V. C. Römer, Kapteeni, (Tanska),
Carl J. Brunskog, Kapteeni, (Ruotsi),
Tri H. Schiitzinger, Poliisi-ev., (Saksa)
K. A. Bratt, Majuri, (Ruotsi), '

RAUHAN PUOLESTA SOTAA VASTAAN!
Ajattelevat Kansalaiset! —P Jo vuonna 1929 allekirjoittivat lähes 50
eri valtion hallitukset juhlallisesti n.s. Kelloggin sopimuksen, jossa nämä sitoutuivat olemaan käyttämättä sotaa riitaisuuksiensa ratkaisukeinona eli
kuten sanottiin
»kansallisen politiikan välikappaleera«. Salalla hetkellä ja nyt tuon jälkeen ylläpitävät kuitenkin jokaisen maan
valtiomahdit edelleenkin noita ihmissurmaan perustuvia sotalaitoksia, joita
ymmärtämättömästi ja harhaanjohtavasti kutsuvat »puolustuslaitoksiksi».
Laitosia, jotka milloin hyvänsä saattavat jälleen muuttaa vaikka koko
maapallon mitä julmimmaksi teurastuskentäksi! Todellisuudessa n.s. puolustuslaitokset eivät saata mitään suojata, koska ne ainoastaan hävittävät
kaikKa todella puolustettavaa, nimittäin ihmiselämää ja kotien onnea.
Italian »puolustuslaitos*: hävitti julmalla tavalla Abessinian kansan ja
sen itsenäisyyden. Espanjan fascisti-kenraalif:hävittävät parhaillaan mitä
raaimmalla tavalla oman kansansa alkeellisimmatkin yhteiskunnalliset oikeudet ja vapaudet. Kiihkokansallinen Saksa uhkaa puolustuslaitokselja vihdoin me suomalaiset tulemme hälaan koko Euroopan rauhaa
vittämään toivottomassa »tulevassa* puolustussodassa (?) suurimman osan
ja turhaan!
fyysilllsesti voimakkaimmista omista kansalaisistamme
Koska ihmisten silmät avautuvat näkemään, että ainoastaan väkivaltakeinojen hylkääminen on todellista realipolitiikkaa ja että vain se lu#
todellisen turvallisuuden?! Koska opimme näkemään, että on olemassa
ja todella tehokkaita
monia muita keinoja
turvata pienten kansojen itsenäisyys ja vapaus kuin aseet ja väkivalta. Ja nehän olisivat helposti löydettävissä oman rauhantahtomme kehittämsassä ja keskinäiseen
;uottamukseeti perustuvassa rauhanpolitiikassa.
Lukemattomat syyt vaativat sii6 jokaista ajattelevaa ihmistä toiminaan myöskin meidän maassamme ehdottoman rauhanaatteen ja antimitarismin puolesta. Militanstiemme saarnaama aseellinen »puolustuskun>isuus« ja puolustustahto voivat olla vain tuhoksi kansallemme. Kaikin vähimmin saattaa pieni maa löytää itselleen turvaa sotavarustuksisNiiden poistaminen saattaa olla maaliemnie ehkä ainoa pelastus periidosta.
Jättäkäämme siis pois militaristien, petolliset iskulauseet, sellaiset kuin
jos haluat rauhaa, valmistaudu solaan» ja »aseeton kansa on kelvoton«
nnä monet muut. Maailmansota todisti nämä valheiksi. Koettakaamme
iada voittoon oma rauhantahtomme ja perustakaamme rauhanpolitiikkame yhteisi) öhön. Sotakiihkoihjoiden
iskulauseiden asemasta tahdomme
.e anti militaristit julistaa Bernhard Shawn sanoilla: »Pistimet eivät saa
aailmassa aikaan mitään muuta kuin muhennosta niistä, jotka niihin
Aarne Selinheimo.
ottavat!*
—

—

-

—

—

—

YLEISMAAILMALLINEN MANIFESTI NUORISON
SOTILAALLISEN KASVATUKSEN
POISTAMISEKSI.

Kaikkien maiden hallitukset ovat virallisesti tunnustaneet kansoille oikeuden rauhaan ja hyljänneet m.m. Kelloggin sopimuksen
kautta sodan kansainvälisen politiikan välikappaleena.
Kuitenkin valmistetaan edelleenkin sotaa. Räikeänä vastakohtana hallitusten rauhanvakuutuksille on ennen kaikkea nuorison
sotilaallisen kasvatuksen jatkuminen ja sen laajentaminen.
Sotilaallinen kasvatus on muodoltaan kahdenlainen: Toisissa

maissa on lakiin perustuva asevelvollisuus, toisissa maissa taas on
tämä kasvatusmuoto nimellisesti vapaaehtoinen, mutta sitä koetetaan valaa nuorisoon siveellisellä ja taloudellisella painostuksella.
Sitä paitsi pidättävät kaikki hallitukset itselleen oikeuden vaatia
sekä mies- että naispuolisilta kansalaisiltaan sotapalvelusta
Me selitämme, että jokaisen, joka haluaa vilpittömästi rauhaa,
lulee 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, osoittaa vain sen tylsistyttävää vaikutusta. Sotilaallinen kasvatus on
kasvatusta sodan hyväksi. Se on sotahengen ikuistuttamista. Se
estää rauhantahdon kehittymistä. Vanhempi sukupolvi tekee raskaan rikoksen tulevaisuutta kohtaan kasvattaessaan nuoricoaan kouluissa ja yliopistoissa, julkisissa ja yksityisissä järjestöissä sotataitoon,
useasti esittäen ruumiillisen kasvatuksen verukkeeksi.
Rauhansopimukset ovat velvoittaneet voitettuja kansoja lopettamaan nuorison sotilaallisen kasvatuksen sekä myös poistamaan asevelvollisuuden. Kaikkien maailman kansojen tulisi nyt vihdoinkin
poistaa oma-alotteisesti nämä molemmat keskuudestaan 1!
Jos hallitukset eivät tahdo havaita vallitsevaa vakavaa- Ryfklvstä ja tahtoa työskennellä sotaa vastaan, tulee niiden ottaa hub—
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niioon kaikkien niiden sodan-vastustamistahto, joille ihmisyyden
kunnioitus ja omantunnon ääni on korkein laki.
Maailman kansat päättäkööt:
EI ENÄÄ MILITARISOINTIA!

KASVATETTAKOON NUORISOA IHMISYYTEEN

JA RAUHAAN!
Romain Kolland, kirjailija, Ranska,
Rabindranath Tagore, kirjailija,
Intia,
H. G. Wells, kirjailija, Bertrand Russel, kirj., Englanti,
Albert
Einstein, prbf., 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 Addams, John Dewey, Amerikan Yhdysvallat,
August Forell, prof., Sveitsi,
Leonard Ragaz, prof., Sveitsi,
Ameen
Rihani, Arabia,
Valentin Bulgakoff, kirj., ent. Venäjä,
L. Quidde,
prof., Saksa,
F. von Schönaieh, ent. kenraali, Saksa,
J. B. Kozak,
prof,, Emanuel Radl, prof., Tshekkoslovakia,
J. L. Magnes, Tri, Palestina,
Henriette Rolland Holst, kirj., Hollanti,
H. B. Berlage, Tri,
Hollanti,
T. Z. Koo, kirjailija, Kiina.
VIROSTA: Karl Ast, kirjailija,
Mait Metsanurk, kirjailija,
Mihkel Martna, riigikogun varapuhemies,
Gustav Suits, prof., kirjailija,
H. Mora, prof.,
F. Freiberg, prof.,
Fr. Tuglas, kirj., : August Rei,
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ent. tasavallan presidentti,
H. B. Rahamägi, piispa, teolog, prof.,
Edith Rahamägi, piispan rouva,
Nigol Andresen, lehtori.
SUOMESTA: Arvid Järnefelt (f), kirjailija,
Selma Anttila, kirjailija,
Hagar Olsson, kirjailija,
Katri Vala, (kirjailija,
Lucina HagOscar von Schoultz,
man, professori,
Toivo Pekkanen, kirjailija,
Felix Iversen, tohtori ja kansanedustajat V. A. Komu,
yliopiston lehtori,
Hugo Aattela ja. Aino Lehtokoski.
Karl Kundzin, teolog, profesLATVIASTA: Aspasija, kirjailijatar,
Ferdinand Neureiter,
sori,
Gustav Mensching, teologian professori,
professori.
LIETTUASTA: St. Karys, kansanedust., ms.,
Luidia Purenienie,
Maxim
tuomari,
A. S. Flinkelsteinas, tuomari, ent. kansanedustaja,
Schuwal, Fil. toht.
Manifestin on allekirjoittanut sitä paitsi myöhemmin suuri joukko
muita erittäin arvovaltaisia henkilöitä sekä suuria järjestöjä useasta
eri maasta.
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HUQM.! Tämä arvovaltainen manifesti lähetettiin julkaistavaksi joku

f

vuosi-isitten samanaikaisesti 4,000 sanomalehdelle kaikissa maissa.

Ne
suomalaiset päivälehdet, jotka rauhankysymyksessä pelkäävät totuutta,
eivät, sitä julkaisseet. Tämän vuoksi levittää sitä monin tuhansin kappalein
SUOMEN ANTIMILITARISTINEN LIITTO r.y.

ANTIMILITAR7STINEW LIITTO.
Suomen AntimiKtaristinen Liitto on aatteellinen järjestö, joka toimii
jökaistä.-sptaa ja militarismia vastaan.
ehdottoman
Suomen Antimiltaristinen Liitto tahtos> puhutun ja kirjoitetun sanan
gekä vapaan toiminnan 1 kautta julistaä-jokaisen sodan ja aseiden käytön
rikokseksi ihmiskuntaa * vastaan pyrkien siten kasvattamaan voimakasta
vastavaikutusta sotaa ja militarismia vastaan.
Suomen Antimilitaristinen Liitto ei tuomitse ainoastaan kaikki hyökkäyssodat, vaan myöskin n.s. „puolustussodat", koska se tahtoo kieltää
valtiolta oikeuden ' tuhota: 1 ihmiselämällä poliittisten tai taloudellisten tarkoitusten hyväksi ja koska se on täysin vakuutettu siitä, että väkivaltaan
perustuvat, aseelliset puolustuslaitokset eivät voi mitään todella puolustaa
tai suojata. Näin on asianlaita siksi; että ne perustuvat juuri kaiken puolustettavan
nim. ihmiselämän ja. kotien onnen
mitä tunnottomimpaan hävittämiseen; että ne aiheuttavat sodan vaaraa ja lisäävät turvatto—

—

muutta ja että puolustautuminen nykyaikaisia sodankäyntiaseita vastaan
on todellisuudessa mahdotonta.
Tämän kannan omaa Liitto vielä senkin vuoksi, että jokaista sotaa
pyritään aina selittämään „puolustussodaksi".
Suomen Antimilitaristinen Liitto on samalla vakuutettu siitä, ettei
väkivalta saata koskaan tuottaa työväestölle'todellista vapautta eikä aseisiin perustuva työväen valta köyhälistölle hyvinvointia. Kokemus on näet
osoittanut, että kaikissa sodissa joutuu työväestö enimmin kärsimään ja
että jokainen asevalta luo ympärilleen aina sortoa sekä siten kurjuutta ja
köyhyyttä.
~.-■

Tämän vuoksi SuomeniAntimilitaristmen Liitto pyrkii siihen, että nyi
jo ryhdytään vaatimaan yleistä; täydellistä ja riippumatonta aseistariisumista, jonka se käsittää yksm .turvaavan kanssille rauhan.
SE pyrkii siihen, että kansainväliset sovinto-oikeusistuimet on heti
saatettava ratkaisemaan kaikki kansojen keskiset erimielisyydet.
SE pyrkii yleisen asevelvollisuuden poistamiseen ja vaatii kaikille yksilöille ja erikoisesti sotapalveluksesta kieltäytyneille ehdotonta omantunnonvapautta seuratakseen vakaumustansa.
SE pyrkii vastustamaan nationalismia, kapitalismia ja imperialismia
käsittäen niiden olevan sodan ja militarismin tärkeitä liittolaisia.
SE pyrkii vihdoin erikoisesti vaikuttamaan sodanvastaisten kansalais-

piirien, varsinkin työväen keskuudessa, jonka piirissä se odottaa kaikissa
maissa sekä rauhan että sodan aikana heräävän vapaan joukkoliikkeen

sotien kansainväliseksi ehkäisemiseksi.
Suomen Antimilitaristisen Liiton tunnuslauseina ovat:
1) „Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan, siksi olemme päättäneet olla
kannattamatta minkäänlaista sotaa ja tahdomme aina taistella kaikkien
sen syiden poistamiseksi." (Sodankieltäjäin Internationalin tunnus; n.s.
»Tahdonilmaisu".)
2) „Ei ainoatakaan miestä, ei ainoatakaan penniä, ei minkäänlaista
työtä militarismin hyväksi!" (Kansainvälisen Antimilitaristisen Toimiston tunnus.)

Kaiken toimintansa perustaa Suomen Antimilitaristinen Liitto ihmiselämän pyhyyden kunnioittamiseen ja loukkaamattomuuteen, inhimillisyyden ja yleismaailmallisen veljeysaatteen vaatimuksiin sekä sodan
tuottamiin aineellisiin ja henkisiin tappioihin, joihin yhteisesti vedoten se
tahtoo vaikuttaa ihmistuntojen herättämiseksi, sodan, ja militarismin
poistamiseksi sekä miden yhteiskunnallisen järjestyksen luomiseksi, joka
perustuu rauhaan, taloudelliseen ja henkiseen- vapauteen, keskinäiseen
luottamukseen sekä yhteiseen hyvään.
Suomen Antimilitaristinen Liitto kuuluu jäsenenä Sodankieltäjäin
Internationaliin (Englanti.
W.R.I), sekä Kansainväliseen Antimilitaris1.A.M.E,).
tiseen Toimistoon (Hollanti.
Suomen Antimilitaristisen Liiton jäseneksi voivat päästä kaikki ne
kansalaiset, jotka hyväksyvät Liiton ohjelman ja allekirjoittamalla n.s.
»Tahdonilmaisun" ovat päättäneet olla kannattamatta
minkäänlaista sotaa.
Liiton kotipaikka on Helsinki.
—
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TAHDONILMAISU
SOTA ON RIKOS IHMISKUNTAA VASTAAN. SIKSI OLEN PÄÄTTÄNYT OLLA KANNATTAMATTA MINKÄÄNLAISTA SOTAA JA
TAHDON AINA TAISTELLA KAIKKIEN SEN SYIDEN POISTAMISEKSI.
Nimi:
Osoite:
Tämän kansainvälisen, ehdottomien rauhanystävien ja antimilitaristien allekirjoitusten keräämistyön on Suomessa järjestänyt »Sodankieltäjäin Internationaalin" (W.R.I. Englanti; 44 järjestöä 24 maassa.) ja »Kansainvälisen Antimilitaristisen Toimiston" (1.A.M.8. Hollanti.) Suomen
osasto:

(Helsinki

SUOMEN ANTIMILITARISTINEN LIITTO.
1937, Kirjapaino Pmilo.)
1937
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