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Kunnioitettavat Eduskunnan Herrat Puhemiehet,
Kunnioitettavat Kansanedustajat.
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BUREAU INTERNATIONAL DE LA PAIX
FONDÉ EN 1892 PAR LE CONGRÉS UNIVERSEL DE LA PAIX A ROME

GRAND PRIX A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1900 — LAURÉAT DU PRIX NOBEL EN 1910

Kansainvälinen rauhantoimisto
V. 1892

?«IX 1900 — 1910.

<2snsv6BB2. M2rr2Bkurlli2 1931

Kansainvälinen Rauhantoimisto ottaa itsellensä vapauden kään-
tyä suoraan, henkilökohtaisesti, eri maiden eduskuntien jäsenten
puoleen.

Siihen vaatii sitä tunto hetken vakavuudesta ja velvollisuus
rauhan ystävien tulkkina lausua toimintaval lan käyttäjille julki,
mitä kansat heiltä odottavat.

Sotavarustuskilpailu on ollut yksi vuoden 1914 onnettomuuden
syistä .

Rauhan tultua virisi hetkeksi toivo, että sotaa, joka oli mak-
sanut tuhat miljaardia kultafrangia , kaksitoista miljoonaa kuol-
lutta ja saman verran haavoittuneita ja silvottuja, katsottaisiin
vastaisuudessa vitsaukseksi ja rikokseksi, jonka julmuus jo es-
täisi tulevaisuudessa sen uusiintumisen .
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Kilpajuoksu kuilua kohti on jälleen parhaillaan käynnissä ja

nykyisin — samaan aikaan kun kansat huokailevat verotaakan alla ja
kärsivät ennenkuulumattoman laajalle ulottuvasta pulasta — yllä-
pitää Eurooppa vielä kauheampaa sotakoneistoa kuin 1914, sotalai-
tosta, joka maksaa sille lähes kaksi kertaa niin paljon kuin mai-
nittuna vuonna: 21 miljaardia kultafrangia vuodessa aikaisemman
11 miljaardin sijasta.
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miskonferenssi.
Ellei se pääse sotavarustusten ja niistä johtuvien menojen

tuntuvaan supistamiseen, niin kansojen tyytymättömyys on ilmenevä
useissa maissa liikkeinä, jotka uhkaavat suuresti häiritä yhteis-
kunta järjestystä ja johtaa onnettomuuksiin.

Onko eduskuntien jäsenillä semmoisen vaaran uhatessa oikeus
pysyä välinpitämättöminä ja lykätä hai lituksi 1 lensa vastuu siitä,
mitä tapahtuu?

Kansainvälinen Rauhantoimisto rohkenee tehdä Teille tämän
kysymyksen ja vedota siihen vaikutusvaltaan, joka Teillä on kansa-
laistenne valtuuttamina edustajina.

Sen pulman ratkaisu, joka on nyt ihmiskunnan edessä, on tär-
keämpi kuin kaikki puolue-edut; todellisuudessa on kysymys kansa-
kuntien elämästä tai kuolemasta. Tietäähän jokainen, että uudesta
sodasta tulisi olemaan kauheita seurauksia, että se tuhoaisi Euroo-
pan perinpohjin ja merkitsisi epäilemättä meidän sivistyksemme
loppua .
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Teidän kansanne yleinen mielipide on saatava hereille ja Teidän
hallituksenne tulee saada tuntea, että sen takana seisoo kansan luja
tahto, johon se saattaa nojata.

Vasta valtavan ja yleisen rauhaa puoltavan mielenilmauksen ja
maailman eri kansojen puolesta esitetyn vääjäämättömän vaatimuksen
perusteella on mahdollista saada aseistariisumiskonferenssi suo-
rittamaan ratkaiseva ja tehokas teko.

Tärkeätä on saada Teidän hallituksenne muodostamaan valtuus-
kuntansa kysymyksessä olevaan kokoukseen semmoisista henkilöistä .

joilla on järkkymätön tahto tehdä loppu varustautumisesta sotaan,
johon turvautumasta kaikki kansat ovat kieltäytyneet allekirjoitta-
essaan Briand-Kelloggin sopimuksen.

Teillä on niiden luottamus, jotka ovat Teidät valinneet ja
jotka ovat uskoneet Teidän käsiinne kotiensa kohtalon.

Me tiedämme varmasti, että Te olette selvillä korkeasta teh-
tävästänne ja että Te ymmärrätte sen myöskin täyttää.

Ottakaa vastaan, arvoisat Kansanedustajat, meidän erikoisen
kunnioituksemme vakuutus.
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H. Qolay H. La Fontaine
pääsihteeri puheenjohtaja
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