
Suomen työväen kansan-
edustajille.

Motto: ~Turvallisuus on mi-
litaristien houkuttelevin syötti
silloin kun on pyydystettävä pel-
kurien ääniä."

Bernhard Shaw.

kääntyy täten lei-
6än puoleenne kenoittaen kai-
kin Kävt6ttävissä olevin keinoin vas-
tustamaan Buom6n KaBvavan milita-
rismin eäeiieen k6nittämistä, jota
tällä kertaa m.m. nykyinen sotilas-
menoarvio edellyttää.

Yhdistyksemme kannan ollessa eh-
dottomasti sodan ja sotavarustusten
vastaisen, pyydämme seuraavassa
saada Teille lähemmin perustella,
minkätähden mielestämme aseistau-
tumiselle meidänkin maassamme olisi
jo tehtävä raja.

NaailmanBoäan punkeamiBen tär-
kein opetus oli, että varuBtuBvimma
ja sotalaitokset, 8.0. ~pualuBtuBlaitoks-
et", eivat turvaa kansoille rauliaa,
vaan päinvastoin saattoivat KanBat
Boäanvaaralle alttiikBi. XanBainväli-
nen aBeiBtariisuminen ja ystävällisiin

BunteiBiin pyrkiminen on BiiB KanBo-
jen ja valtioiäen paraB turva. Bota
kansainvälisten ristiriitaisuuksien
ratkaisukeinona on niinikään nvljät-
tävä, sillä so6at vain lisäävät ja kär-
jiBtävät riBtiriitoja ja kylvävät uutta
viliamieliBvvttä kansojen välille. Bota,
tuo inmisten julma joukkotsuraBtuB
ja kaikki mikä siilien kuuluu, on si-
veelliseltäkin kannalta nvljättävä,
koska mikään tarkoituB ei voi pvliit-
tää keinoja, KoBka miekan «ikeuB
vain väkivallan oikeutta jaKoBka sa-
mojen siveellisten lakien tulee vallita
kansojen kuin vkBilöi6enkin KeBken.

Nutta uskallamme esittää myös,
että n.s. »puolustussota" on narnaan-
jontava ja petollinen käsite, sillä so-
tialian ei voisi KoBkaan Bvntvä, jos
BotalaitokBet, kuten väitetään, oliBi-
vat vain ~puoluBtuBta" varten, mutta
B«tia Bvttvv kuitenkin ja suurekBi
08ak8i Biitä BVVBtä, että ~puoluBtuB
kuntoiBUUB" ei ole muutakuin taiBte-
-1uvalmiutta, joka taaB KaBvattaa
vain epäluuloa, vinaa ja Bo6anainetta
naapurimaina. Kuinka vaikeata, vie-
läpä manclotonta on teliclä rajaa
livökkävs- ja puolustussoäan välille
to6iBtaa m.m. 86 tosi 86ikka, että tvö-
väeBtökin joutui KanBainväliseBti pe-
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tetyksi kun se saatiin uskomaan, että
viime maailmansota oli jokaiselle
maalle puolustussota ja että työväes-
tökin, ryhtyi sitä kannattamaan —

vastoin sodanvastaisia periaattei-
taan!

NilitariBlni on kaikkien KanBojen
KirouB. Buoni6BBa on taina kiro«B ny-

kyisin KakBinkertainen. XakBinker-
taiBin voimin on ineiään nouBtav<l
kaikkea inilitariBinia vastaan! Buo-
men valtiollinen itBenäiBvvB on jo ta-
pantunut ja tunnustettu t»BiaBia.
Luomen KanBan itBenäinen KanBalli-
-BUUB ja rauhallinen kulttuurityö ta-
kaavat Ben itBenäiBvv6en BäilvmiBen,
jonka paras turva voi olla ykÄn rau-
sallinen, väkivallaBta vapaa ja luotta-
mukseen perustuva Bovinnollinen po-
litiikka.

Kun otetaan nuomioon kaikki
aBeiBtautumiB6Bta ja militarismista
yllä 68itetvt toBiseikat, niin voiäaan
mielestämme tulla vain Biinen jonto-
päätökBeen> että jatkuva Botalaitok-
-86N kehittäminen ja varojen myöntä-

minen sille on BuureBti väärin.
Pitäen Tanskan esimerkkiä vel-

voittavana vetoamme ja luotamme-
yksin Suomen työväenluokkaan ja
sen edustajiin. Taistelun suojelus-
kuntia (tietysti myös työväen aseis-
tautumista) ja sotalaitosta vastaan
täytyisi tulla maassamme voimak-
kaaksi aatteelliseksi ja käytännölli-
seksi työksi taantumuksellisten voi-
mien painoksi niin valtiollisessa
kuin yhteiskunnallisessakin elä-
mässä.

Bota jokaisessa muo6oBBaan on
aina rikvB inmiBvvttä ja koko inmis-
kuntaa vastaan.

8e tietää aina kurjuutta, onnetta-
muutta ja taantumusta. Ivöväenliik-
keen tanolta kaikuu yli maailman
nuuto: sota Botaa vaBtaan! 'lvöväki
on ottanut jalokBi tentäväkBeen 80-

6an tukenuttamiBen.
päästään mielestämme kui-

tenkin vain järjestelmälliset vas-
tustairialla militarismia ja kaikkea
aseistautumista, joka on perimmäi-
nen syy sotiin.
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