Moderna krigsmetoder
och civilbefolkningens skydd.
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Aldrig har världsläget varit mer oroande än nu.
Hittills voro krigen begränsade till vissa regioner, det onda var lokaliserat.
Numera sprider sig branden snabbt och vida omkring.
Hittills hotade krigsfaran endast på en punkt i sänder.
I dag är hela världen »balkaniserad», krigsflamman tändes spontant i alla delar av
världen.
Aldrig har kriget antagit ohyggligare former.
Aldrig har kriget hotat så stora områden.
Aldrig förr har det gällt så otaliga människoliv, som de nya krigsmedlen på ett
ögonblick kunna förinta.
_Det är icke längre frågan om sammanstötningar mellan besoldade armeer.
Det är icke längre frågan om strid-mellan värnpliktig ungdom.
Nu gäller det »Allas krig mot alla».
Ett nytt krig skulle framför allt bli en kamp mellan ekonomiska intressen, och den
fredliga befolkningen skulle bli offrad utan hänsyn till ålder och kön.
I och med de obegränsade förstörelsemedel, som vetenskapen uppfunnit, i och med
risken även för civilbefolkningen, skulle ett modärnt krig betyda en ömsesidig utrotningskamp och hela civilisationens förintelse.
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Konferensen i Frankfurt har till ändamål

att genom sakliga föredrag av vetenskapliga och tekniska experter sprida upplysning om de destruktiva möjligheter, som vetenskapen ställer till krigets förfogande ocl.
vidare om värdet av förefintliga skyddsmedel;
att sprida kunskap bland massorna om den fara som hotar, en fara, om vilkens
allvar och omfattning de äro okunniga;
att varna för illusionen att effektiva skyddsanordningar f. n. äro möjliga.
Avsikten är också att väcka ett allmänt intresse för fredsproblemen och att börja
en masspropaganda för universell och fullständig avrustning som en logisk konsekvens
av »antikrigspakten» och en nödvändig väg till fred.
Vi uppmana till deltagande alla som intressera sig för de frågor, vilka komma att
behandlas vid denna konferens.
Vi inbjuda politiska och sociala organisationer ur alla läger att dit sända delegerade
eller observatörer för att efteråt rapportera därom i respektive sammanslutningar.
Vi vädja till var och en, som sympatiserar med vår aktion, att moraliskt och ekonomiskt stödja den.
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