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JULISTUS EUROOPAN KANSOILLE.

K. A. Bratt, Majuri, (Ruotsi),
von Bresler, Kenraalimajuri, (Saksa),
Carl J. Brunskog, Kapteeni, (Ruotsi),
E. Ceresole, Eversti, (Sveitsi),
F. P. Crözier, Kenraali, (Englanti),
S. von Deimling, Kenraali, (Saksa),
S. A. Drury-Lowe, V.-amir. (Englanti),
F. C. Enders, Majuri, (Saksa),
Georg Fraser, Eversti, (Suomi),
K. Hagedorn, Ev.-luutn., (Saksa),
E. Holten-Nielsen, Ev.-luutn. (Tanska),
Mark Kerr, Vara-Amiraali, (Englanti),
Eugene Kotkowski, Kenraali, (Puola),

Me allekirjoittaneet entiset ja nykyiset upseerit tahdomme täten julki-
lausua seuraavan yksimielisen käsityksemme:

1) Mahdolliselle uudelle euroopalaiselle sodalle tulisivat olemaan rat-
kaisevassa määrässä luonteenomaisia hyökkäykset ilmasta käsin vihollis-
inaan tärkeimpiä alueita vastaan sotavoimien liikkeitten ehkäisemiseksi ja
väestön elämän tuhoamiseksi.

2) Se taistelu ilman herruudesta, joka täten epäilemättä olisi seu-
rauksena ei kuitenkaan tulisi takaamaan edes ilmasodassa voimakkaam-
mallekaan oman maansa turvallisuutta ilmahyökkäyksiä vastaan. Niiden
paikallisia vaikutuksia voitanee ehkä lieventää, mutta suurin piirtein kat-
soen NIITÄ EI VOIDA EHKÄISTÄ MINKÄÄNLAISILLA AKTIIVISILLA
TAI PASSIIVISILLA PUOLUSTUSKEINOILLA.

3) Asian näin ollen täytyisi sotilaallisen varustautumisen pitää pää-
määränä vihollisalueen uhkaamista vastaavalla ilmahyökkäyksellä. NÄMÄ
HYÖKKÄYKSET AIKAANSAISIVAT KUITENKIN MOLEMMINPUO-
LISEN SUUNNATTOMAN AINEELLISTEN JA HENKISTEN ARVO-
JEN HÄVITYKSEN ja merkitsisivät vakavaa vaaraa kulttuurille.

4) Kansojen on sen vuoksi valittava jompikumpi kahdesta vaihto-
ehdosta :

JOKO olisi lisättävä lähinnä ilmapuolustukseen perustuvia sotavarus-
tuksia SAAMATTA SILTI RAUHAN JA TURVAN TAKEITA,

TAI on valittava politiikka, joka kaikin keinoin koettaa ehkäistä sotaa.
Yhtenä tällaisen politiikan osana tulee välttämättömästi olla yleinen, pi-
kainen ja TEHOKAS ASEISTARIISUMINEN.

H. Kraschutzki, Kapt.-luutn., (Saksa),
H. E. Lange, Poliisi-eversti, (Saksa),
Alf. Mjöen, Ev.-luutn., (Norja),
W. Nestler, Ev.-luutn., (Saksa),
Lothar Persius, Kapteeni, (Saksa),
V. C. Römer, Kapteeni, (Tanska),
O. von Saint Ange, Kenr.-luntn. (Saksa),-
G. Sauret, Kenraali, (Ranska),
O. von Schoultz, Ent. Kapteeni, (Suomi),
voj» Schönaich, Kenr., Vapaali., (Saksa),
J. Wille, Luutnantti, (Tanska).
Tri H. Schiitzinger, Poliisi-ev., (Saksa),

KANSALAINEN! — Herätkäämme vihdoinkin ajattelemaan! — Ylläolevan 4
ö sotilasasiaintuntijäin julistuksen mukaan — joka joku aika sitten julkaistiin M
A sadoissa Euroopan sanomalehdissä — on siis Suomessakin kaikki puhe ja puu- ||N hailu aseellisten (.puolustuslaitosten" s.t.s. sotalaitosten ylläpitämiseksi ei vain m
|| tehoton ja mahdoton keino saavuttaa rauha ja turvallisuus, vaan myöskin EDES- f//,
| VASTUUTONTA AJATTELEMATTOMUUTTA. — Ainoastaan täydellinen I
H ASEISTARIISUMINEN, keskinäiseen luottamukseen sekä taloudelliseen ja sivis- å
|| tykselliseen vuorovaikutukseen perustuva RAUHANPOLITIIKKA saattavat |
|| estää Suomenkin osallistumasta ehkä mitä hirmuisimpaan uuteen sotaan! Vain ■P toiminta rauhan, hyvän tahdon ja sovinnollisuuden puolesta turvaa rauhan. M
S SUOMEN ANTIMILITARISTINEN LIITTO.
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