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I. Fasismi ja  työväenluokka

Toverit! Jo Kommunistisen Internationalen V I kongressi va
roitti kansainvälistä proletariaattia uuden fasistisen hyökkäyksen 
kypsymisestä ja kutsui taisteluun sitä vastaan. Kongressi osoitti, 
että “ enemmän taikka vähemmän kehittyneessä muodossa fasisti
set pyrkimykset ja fasistisen liikkeen idut näkyvät jo melkein 
kaikkialla” .

Mitä syvimmän taloudellisen kriisin oloissa, kapitalismin ylei
sen kriisin suuresti kärjistyessä, työtätekevien joukkojen vallanku- 
mouksellistuessa, fasismi siirtyy laajaan hyökkäykseen, Vallassa- 
oleva porvaristo yhä enemmän etsii pelastusta fasismista erikoisten 
rosvotoimenpiteiden toteuttamisen tarkoituksissa työtätekeviä vas
taan, valmistaakseen imperialistista rosvosotaa, hyökkäystä Neuvos
toliittoon, Kiinan orjuuttamiseksi ja jakamiseksi ja kaiken tämän 
perusteella ■—■ vallankumouksen välttämiseksi.

Imperialistiset piirit pyrkivät sälyttämään koko kriisin painon 
työtätekevien hartioille. Tätä varten he tarvitsevat fasismia.

He pyrkivät ratkaisemaan markkinaprobleemin, heikkojen kan
sojen orjuutuksen, siirtomaa orjuuden tehostamisen ja sodan kautta 
suoritettavan uuden maailmanjaon laskuun. Tässä he tarvitsevat 
fasismia.

He pyrkivät menemään edelle vallankumouksellisten voimien 
kasvusta työläisten ja talonpoikien vallankumouksellisen liikkeen 
murskaamisen tietä ja sotahyökkäyksellä Neuvostoliittoa — maail
man proletariaatin tukea vastaan. Tässä on heille fasismi tarpeen. 
Useissa maissa, m.m. Saksassa, nämä imperialistiset piirit onnis
tuivat, ennen joukkojen ratkaisevaa käännettä vallankumoukseen, 
aiheuttamaan proletariaatille tappion ja pystyttämään fasistisen 
diktatuurin.

Mutta fasismin voitolle on luonteenomaista juuri se seikka, et
tä tämä voitto yhdeltä puolen on todisteena proletariaatin heikkou
desta, joka heikkous johtui sosialidemokratian hajoittavasta ja hal- 
vauspolitiikasta, yhteistoiminnan politiikasta porvariston kanssa ja 
toiselta puolen on se osoituksena itsensä porvariston heikkoudesta, 
joka on peloissaan työväenluokan taisteluyhtenäisyyden toteutu
misen edessä, peloissaan vallankumouksen edessä ja ollen voima

3



ton toteuttamaan diktatuuriaan joukkojen yli entisillä porvarillisen 
demokratian ja parlamentarismin metoodcilla.

Fasismin, voittoa Saksassa, — pulitti tov. Stalin Neuvostoliiton 
kommunistisen puolueen (bolshevikkien) X V II edustajakokouk
sessa

“ on katsottava ei ainoastaan työväenluokan heikkouden 
tunnusmerkiksi ja sosialidemokratian petturuuden tulokseksi 
työväenluokkaa kohtaan, joka [« U utuus aukaisi tien fasis
mille. Sitä on katsottava myöskin porvariston heikkouden 
tunnusmerkiksi, merkiksi siitä, että porvaristo ei enää kykene 
hallitsemaan parlamentarismin ja porvarillisen demokratian 
vanhoilla mctoodeilla, jonka johdosta se on pakoitettu sisäi
sessä politiikassa turvautumaan terroristisiin hallintamctoo- 
deihin, —  tunnusmerkkinä siitä, ettei se enää kykene nykyi
sestä tilanteestaan löytämään ulospääsyä rauhallisen ulko
politiikan tietä, vaan on pakoitettu turvautumaan sotapoli
tiikkaan.”

FA SISM IN  L U O K K A L U O N N E
Fasismi ollessaan vallassa, toverit, on Kommunistisen Inter- 

nationalen X III täysistunnon antaman oikean arvioinnin mukaan, 
jinanssipääoman /(aihein imperialistisiin pien ja skovinistisimpien, 
kaikkein taantumukjtellisimpien ainesten avointa terroristista dik
tatuuria.

Fasismin kaikkein taantumuksellisin muoto on saksalaistyyp
pistä jasismia. Se julkeasti nimittää itseään kansallissosialismiksi, 
vaikka sillä ei ole mitään yhteistä sosialismin kanssa. Hitleriläinen 
fasismi —■ se ei ole ainoastaan porvarillista natsionalismia, vaan 
petomaista shovinismia. Se on poliittisen banditismin hallitus- 
systeemi, provokatioitten ja kidutusten systeemi työväenluokkaa 
kohtaan, talonpoikaisten, pikkuporvariston ja inteliigensiti vallan
kumouksellisia aineksia kohtaan. Se on keskiaikaista barbaari- 
suutta ja petomaisuutta, se on hillitöntä agressiivisuutta muita 
kansoja ja maita kohtaan.

Saksan fasismi esiintyy kansainvälisen vastavallankumouksen 
Isku nyrkkinä, imperialistisen sodan päälietsojana, ristiretken alkuun
panijana Neuvostoliittoa, k °k °  maailman työtätekevien suurta isän
maata vastaan.

Fasismi —  se ei ole valtiovallan muoto, joka tavallaan “ seisoisi 
molempien luokkien —  proletariaatin ja porvariston yläpuolella” , 
kuten esim. Otto Bauer vakuutti. Se ci ole “ kapinallista pikku
porvaristoa, joka olisi vallannut valtiokoneiston” , —  kuten ilmoitti
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englantilainen sosialisti Brailsford. Ei. Fasismi —  se ei ole luok
kien yllä olevaa valtaa, eikä pikkuporvariston taikka lumpen- 
proletariaatin valtaa finanssi pääoman yli. Fasismi on itsensä }i~ 
nanssipääoman valtaa. Se on terroristisen mielivallan järjestämistä 
työväenluokkaa ja talonpoikäisten sekä intelligenssin vallankumouk
sellista osaa kohtaan. Fasismi ulkopolitiikassa — on kaikkein 
räikeintä shovinismia, jolla on petomaisin viha muita kansoja 
kohtaan.

On erittäin voimakkaasti korostettava tätä fasismin todellista 
luonnetta, koska piilottautuminen yhteiskunnallisen demagogian 
taakse antoi fasismille mahdollisuuden saada mukaansa monissa 
maissa kriisin säikäyttämiä pikkuporvarillisia joukkoja ja vieläpä 
eräitä takapajuisia kerroksia proletariaatinkin keskuudessa, jotka 
eivät milloinkaan olisi lähteneet fasismin mukaan, jos olisivat ym
märtäneet sen todellisen luokka luon teen, sen tosiolemuksen.

Fasismin kehitys ja itse fasistinen diktatuuri saa eri maissa 
erilaisia muotoja, riippuen kyseessäolevan maan historiallisista, yh
teiskunnallisista ja taloudellisista oloista, tämän maan kansallisista 
erikoisuuksista ja kansainvälisestä tilanteesta. Toisissa maissa, pää
asiallisesti siellä, missä fasismilla ei ole laajaa joukkopohjaa ja missä 
itsensä fasistisen porvariston leirissä on käymässä riittävän voima
kas eri ryhmien välinen taistelu, ci fasismi yhtäkkiä rohkenc lik
vidoimaan parlamenttia ja säilyttää muilla porvarillisilla puolueilla, 
myöskin sosialidemokratialla, määrätyn legaalisuudcn. Toisissa 
maissa, joissa vallassaoleva porvaristo pelkää vallankumouksen 
pikaista räjähtämistä, fasismi pystyttää rajattoman poliittisen yksin
oikeutensa joko äkkiä, taikka yhä voimakkaammin tehostaen ter
roria ja  väkivaltaa kaikkia sen kanssa kilpailevia puolueita ja ryh
mittymiä vastaan. Tämä ei poista mahdollisuutta, että fasismi 
tilansa erittäin kärkevänä hetkenä ci yrittäisi laajentaa perustaansa 
ja muuttamaan luokkaolemustaan, sovelluttaa avoimeen terroristi
seen diktatuuriin räikeätä valcparlanrcntarismia.

Fasismin tulo valtaan —  se ei ole toisen porvarillisen hallituk
sen tavallista muuttumista toiseksi, vaan porvariston luokkaherruu- 
den toisen vakiomuodon —■ porvarillisen demokratian —  muuttu
mista sen toiseen muotoon —  avoimeen terroristiseen diktatuuriin. 
Tämän eroavaisuuden ylenkatsominen olisi mitä vakavin virhe. 
Mutta yhtä vakavana ja  vaarallisena virheenä on sen merkityksen 
aliarvioiminen, mikä on fasistisen diktatuurin lujittamiselle ja 
pystyttämiselle niillä porvariston taantumuksellisilla toimenpiteillä, 
jot^a voimistuvat nykyään porvarillisen demokratian maissa ja jot
ka toimenpiteet murskaavat työtätekevien demokraattiset vapau
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det. supistavat ja väärentävät parlamentin oikeuksia, voimistavat 
puristusta vallankumouksellista liikettä vastaan.

Ei voida, toverit, kuvitella fasismin valtaantuloa niin yksin
kertaiseksi ja sileäksi, että finanssipääoman joku komitea päättää 
sinä ja sinäkin päivänä pystyttää fasistisen diktatuurin. Todelli
suudessa tulee fasismi tavallisesti valtaan keskinäisessä, useasti 
ankarassa taistelussa vanhoja porvarillisia puolueita taikka niiden 
määrättyä osaa vastaan, taistelun tietä itsessään fasistisessa leiris
säkin, joka taistelu joskus kehittyy aseellisiksi yhteentörmäyksiksi, 
kuten näimme Saksassa, Itävallassa ja muissa maissa. Kaikki tämä 
ei tietenkään heikennä sen tosiasian merkitystä, että ennen fasis
tista diktatuuria porvarilliset hallitukset tavallisesti kulkevat usei
den valmistusvaiheiden läpi ja toteuttavat monia taantumuksellisia 
toimenpiteitä, jotka välittömästi avustavat fasismin valtaantuloa. 
Joka ei taistele näissä valmisteluvaiheissa porvariston taantumuk
sellisia toimenpiteitä ja kasvavaa fasismia vastaan, se ci kykene 
estämään, vaan päinvastoin se helpoittaa fasismin voittoa.

Sosialidemokratian johtajat hämäsivät ja säläsivat joukoilta fa
sismin todellisen luokkaluonieen, eivätkä kutsuneet taisteluun por
variston yhä voimistuvia taantumuksellisia toimenpiteitä vastaan. 
He kantavat suuren historiallisen vastuun siitä, että fasistisen
hyökkäyksen ratkaisevalla hetkellä työtätekevien joukkojen huo
mattava osa Saksassa ja monissa muissa fasistisissa maissa ei näh
nyt fasismissa verenhimoista finanssi petoa, pahinta vihollistaan ja 
että nämä joukot eivät olleet valmiina vastarintaan.

Missä sitten on joukkoihin kohdistuvan fasismin vaikutuksen 
lähde? Fasismin onnistuu saada joukkoja mukaan siksi, että se 
demagogisesta vetoaa erittäin hopeisiin jou\\ojen tarpeisiin ja asioi
hin. Fasismi ei ainoastaan kiihdytä joukoissa syvällä piileviä en
nakkoluuloja, vaan se leikkii myöskin joukkojen parhailla tunteilla, 
oikeudentunnolla ja vieläpä joskus joukkojen vallankumoukselli
silla traditioillakin. Minkä takia saksalaiset fasistit, nämä suur- 
porvariston lakeijat ja sosialismin veriviholliset, nimittävät itseään 
joukkojen edessä “ sosialisteiksi”  ja valtaantuloansa kuvaavat “ val
lankumoukseksi” ? Sen takia, että ne pyrkivät e\sploateeraamaan 
uskoa vallankumoukseen, pyrkimystä sosialismiin, jotka ominaisuu
det elävät syvällä Saksan laajojen työtätekevien joukkojen sy
dämissä.

Fasismi toimii äärimmäisten imperialistien etujen mukaisesti, 
mutta joukkojen edessä se esiintyy sorretun nation puolustajan 
naamarilla ja vetoaa loukattuun kansallistuntoon, kuten esim.
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Saksan fasismi sai joukkoja mukaansa tunnuksella “ Versaillesia 
vastaan” .

Fasismi pyrkii joukkojen kaikkein hillittömimpaän riistämi
seen, mutta lähenee niitä ovelalla kapitalismin vastaisella demago
gialla, ekjploateeraten työtätekevien syvällistä viliantuntoa riistäjä- 
porvaristoa kohtaan, pankkeja, trusteja ja finanssimagnaatteja koh
taan, heittäen kaikkein viekottelcvimpia nykyhetken tunnuksia 
poliittisesti epäkypsille joukoille: Saksassa “ yleishyvä yksityishyvän 
yläpuolelle” ; Italiassa — “ valtiomme ei ole kapitalistinen, vaan 
korporatiivinen” ; Japanissa — “ Japanin puolesta, jossa ei olisi riis
toa” ; Yhdysvalloissa — “ rikkauksien jakamisen puolesta” , y.m.s.

Fasismi heittää kansan kaikkein julkeimpien palkattujen hui- 
jareitten raadeltavaksi, mutta esiintyy kansan edessä “ rehellisen ja 
lahjomattoman vallan” vaatimuksella. Keinotellen joukkojen sy
vällisellä pettymyksellä porvarillis-demokraatti Sten hallitusten suh
teen, fasismi ulkokultaisesti esiintyy suurhuijauksia vastaan (esim. 
Barmatin ja Sklarekin juttu Saksassa, Staviskyn juttu Ranskassa 
ja monia muita).

Fasismi kaappaa puolelleen, porvariston kaikkien taantumuk- 
sellisimpien piirien etujen mukaisesti, epätoivoon joutuneita, van
hoista porvarillisista puolueista eroavia joukkoja. Mutta se vaikut
taa näihin joukkoihin mikeillä esiintymisillään porvarillisia halli
tuksia vastaan, ankaralla suhtautumiseilaan porvariston vanhoja 
puolueita kohtaan.

Voittaen kyynillisyydessä ja valheellisuudessa porvarillisen taan
tumuksen kaikki muut muodot, fasismi sovelluttaa demagogiansa 
jokaisen maan kansallisiin erikoisuuksiin ja vieläpä eri yhteiskun
nallisten kerrosten erikoisuuksiin samassa maassa. Ja pikkuporva
riston joukot, vieläpä osa työläisistä k in, jotka ovat joutuneet hätään 
työttömyyden ja kurjan olemassaolonsa takia, joutuvat fasismin 
yhteiskunnallisen ja shovinistisen demagogian uhreiksi.

Fasismi tulee valtaan iskupuolueena proletariaatin vallanku
mouksellista liikettä vastaan, käymistilassa olevia kansanjoukkoja 
vastaan, mutta se pyrkii kuvaamaan valtaantulonsa “ vallankumouk
selliseksi”  liikkeeksi porvaristoa vastaan koko “ kansan”  nimessä ja 
“ nation” pelastamisen puolesta. Muistakaamme Mussolinin “ retki”  
Roomaan, Pilsudskin “ rynnäkkö”  Warsovaan, Hitlerin kansallis
sosialistinen “ vallankumous” Saksassa, j.n.e.

Mutta minkälaisia naamareita fasismi käyttäisikään, minkä
laisissa muodoissa se esiintyisikään, ja mitä teitä se tulisikaan 
valtaan
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Fasismi —  on pääoman raivokasta hyökkäystä työtätekeviä 
joukkoja kphtaan;

Fasismi — on hillitöntä shovinismia ja valtaussotaa;
Fasismi — on raivokasta taantumusta ja vastavallankumousta;
Fasismi — on työväenluokan ja kaikkien työtätekevien pakin, 

vihollinen!

M IT Ä  V O IT T A N U T  FA SISM I T A R JO A A  JO U K O IL L E

Fasismi lupasi työläisille “ oikeudenmukaisen työpalkan” , mut
ta itseasiassa tarjosi vielä alhaisemmat, kurjemmat elinolot. Se lu
pasi työttömille työtä, mutta tosiasiassa tarjosi entisestään raskaam
man nälänhädän, orjuuttavan pakkotyön. Itseasiassa se muuttaa 
työläiset ja työttömät kapitalistisen järjestelmän oikeudettomiksi 
orjiksi, hajoittaa heidän ammattiliittonsa, riistää heiltä lakkoilu- 
oikeuden ja työväenlehdistön, pakolla ajaa heidät fasistisiin jär
jestöihin, ryöstää heiltä yhteiskunnallisen vakuutuksen sekä teh
taat muutetaan kasarmeiksi, joissa vallitsee millään rajoittamaton 
kapitalistien mielivalta.

Fasistit lupasivat työtätekevälle nuorisolle avaavansa lavean 
tien ihanaan tulevaisuuteen. Mutta tosiasiassa se häätää nuorison 
pois tuotantolaitoksista pakkotyölaitoksiin ja keskeytymättömään 
sotilasharjoitukseen valtaussodan varalta.

Fasismi lupasi toimitsijoille, pikkuvirkailijoille ja intelligen
teille turvaavansa heidän olemassaolonsa, tuhoavansa trustien ra
jattoman vallan ja pankkipääoman spekulatsion. Mutta tosi
asiassa se teki heidän elämänsä entisestään toivottomammaksi ja 
turvattomammaksi tulevaisuuteen nähden, alistaen heidät uuden 
byrokratian fasismille kuuliaisten häntyreiden alaiseksi, muodos
taen sietämättömän trustien diktatuurin, kylväen ennenkuulumat
tomassa mitassa luhistumista ja rappeutumista.

Fasismi lupasi köyhtyneelle ja kurjistuneelle talon poika istolle 
likvidoivansa veikaorj uuden, poistavansa maan vuokran ja vieläpä 
lupasi antaa tilanomistajien maat maksuttomasti maattomille ja 
köyhtyneille talonpojille. Tosiasiassa se lujittaa trustien ja f as
eisti sen valtiokoneiston ennenkuulumatonta työtätekevän talon
poikaisten orjuuttamista ja johtaa äärimmäisyyksiin talonpoikais
e n  perusjoukkojen riiston suurinaan viljeli jäi n, pankkien ja ko- 
ronkiskureiden taholta.

“ Saksa muuttuu talonpoikaismaaksi, tai muuten se lakkaa lain
kaan olemasta” , —  julisti juhlallisesti Hitler. Mitä ovat saaneet 
Saksan talonpojat Hitlerin vallassaolon aikana? Moratorionko, jo
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ka on jo poistettu? Tai lakiko talonpoikaistalojen perintöoikeu
desta, joka johtaa miljoonien talonpoika is poikien ja -tyttöjen pois
tamiseen maataloudesta ja heidän muuttamiseen mierolaisiksi? 
Maatyöläiset on muutettu puolittain maaorjiksi, joilta on riistetty 
alkeeilisimmatktn siirrymisoikeudet. Työtätekeviltä talonpojilta on 
riistetty oikeus myydä markkinoilla omia tuotteitaan.

Entäs Puolassa?
“ Puolan talonpojat, — kirjoittaa sanomalehti ‘‘Tshas’’, — 

käyttävät työvälineitä ja keinoja, jotka olivat ominaisia pää
asiassa keskiajalla: he säilyttävät uunissa tulta ja lainaavat 
sitä naapureilleen, tulitikun he jakavat useampaan osaan. 
Toinen toiseltaan he lainaavat saippuapalasia, he huuhtelevac 
siliitynnöreitä, saadakseen suolavettä. Tämä ei ole satua, vaan 
totuutta maaseudulta, josta jokainen voi tulla vakuutetuksi” .

Tätä eivät ole kirjoittaneet kommunistit, vaan Puolan taantu
muksellisin lehti.

Tässä ei ole läheskään kaikki.
Joka päivä Saksan fasismin keskitysleireillä, salaisen poliisin, 

ohranan kellarikerroksissa, Puolan vankiloissa, Bulgarian ja Suomen 
ohranoissa, Belgradin “ Glavmjatshissa” , Rumanian “ sigurantsessa” , 
Italian saaristoissa työväenluokan parhaat pojat, vallankumoukselli
set talonpojat, taistelijat ihmiskunnan valoisan tulevaisuuden puo
lesta alistetaan niin häikäilemättömälle väkivallalle ja piinauksdle, 
jonka rinnalla jäävät varjoon tsaarin ohranan ilkeimmätkin teot. 
Saksan fasistiset julmurit muuttavat verisiksi lihamöhkäleiksi avio- 
miehiä, heidän vaimojensa läsnäollessa, lähettävät äideille posti- 
paketeissa murhattujen poikiensa tuhkan. Strelisoiminen (hedel- 
mättömäksiteko) on muutettu poliittisen taistelun keinoksi. Kiinni
saaduille fasismin vastustajille räakkäyskomeroissa väkivallalla 
ruiskutetaan myrkyttäviä aineita, katkotaan käsiä, puhkaistaan sil
mät, hirtetään, pumpataan vettä täyteen, kaiverretaan elävään ruu
miiseen fasistimerkki.

Edessäni on Moprin —  Kansainvälisen vallankumoustaistelijain 
avustusjärjestön —  luettelo Saksassa, Puolassa, Italiassa, Itävallassa, 
Bulgariassa, Jugoslaviassa murhatuista, haavoitetuista vangituista, 
raajarikoiksi tehdyistä ja kidutetuista. Yksistään Saksassa kansallis
sosialistien vallassaoloaikana on murhattu yli 4,200, vangittu —  
318,800, haavoitettu ja kidutettu yli 218,600 antifasistista työläistä, 
talonpoikaa, palveluskuntalaista, intelligenttiä, —  kommunisteja, 
sosialidemokraatteja, oppositsionissa olevien kristillisten järjestöjen 
jäseniä. Itävallassa “ kristillinen”  fasistihallicus viime vuoden hel
mikuun taistelujen aikana murhasi 1,900, teki raajarikoksi 10,000
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ja vangitsi 40,000 vallankumouksellista työläistä. Nämä luettelot, 
toverit eivät ole läheskään täydellisiä.

Minun on vaikea löytää sanoja, kuvatakseni sen vihan, joka 
valtaa meidät ajatellessamme niitä kärsimyksiä, jonka kohteeksi ovat 
joutuneet useiden fasististen maiden työtätekevät. Numerot ja 
tosiseikat, joita esitämme, eivät heijasta sadannetta osaa riistosta ja 
valkokaartilaisten terrorista aiheutuvaa todellista kärsimystä, jota on 
täynnä työväenluokan elämä useissa kapitalistisissa maissa. Mitkään 
teokset eivät anna tarpeeksi selvää kuvaa fasismin ennenkuulu
mattomasta työtätekeviin kohdistuvasta raivosta.

Syvällä liikutuksella ja suuttumuksella fasistisia pyöveleitä koh
taan me laskemme Kommunistisen Internatioualen lippumme John 
Scherin, Vide Schultzin, Luttgensin —  Saksassa, Kolonian Walli- 
chin ja Munichreiterin —  Itävallassa, Schallain ja Vurstin — Un
karissa, Kofarashijevin, Lutibrcdskin ja Voikovin —  Bulgariassa 
un hoi ttu mattomalle muistolle, tuhansien ja tuhansien kommunis
tien, sosialidemokraattien ja puolueettomien työläisten, talonpoikain 
edistysmielisten intelligenssien muistolle, jotka henkilöt antoivat 
elämänsä taistelussa fasismia vastaan.

Me tältä puhujakorokkeelta tervehdimme Saksan proletariaatin 
johtajaa ja meidän kongressimme kunniapuheenjohtajaa toveri 
Thaimailta — {Myrskyisiä suosionosoituksia, ka‘ KK‘ nousevat sei
saalleen). Me tervehdimme toveri Rakoshia, Gramshia (myrskyi
siä suosionosoituksia kaikk‘ nousevat seisomaan), Antikaista, Janko 
Panevia. Me tervehdimme Espanjan sosialistien edustajaa Cabaile- 
roa, jonka ovat vastavallankumoukselliset vanginneet, Toin Moo- 
neyta, joka jo 18  vuotta on istunut vankilassa ja tuhansia toisia 
kapitalismin ja fasismin vankeja (piyrs\yisiä suosionosoituksia), 
me sanomme heille: “ Taisteluveljct, aseveljet, teitä ei ole unhoi
tettu. Me olemme kanssanne. Jokaisen tunnin elämästämme, jo
kaisen veritippamme annamme teidän vapauttamisen puolesta ja 
kaikkien työtätekevien häpeällisestä fasistisesta komennosta va
pauttamiseksi.”  {Myrskyisiä suosionosoituksia, ka‘ kk‘ nousevat sei
somaan).

Toverit, jo Lenin varoitti meitä, että porvaristo voi onnistua 
verisellä terrorillaan hyökätessään työtätekeviä vastaan ja voi het
kellisesti antaa vastaiskun vallankumouksen kasvaville voimille, 
mutta siitä huolimatta se ei voi pelastautua tuholtaan.

"Elämä, —  kirjoitti Lenin, —  vaatii omansa. Riehukoon por
varisto, raivotkoon mielipuolisuuteen saakka, liioitelkoon, tehköön 
tuhmuuksia, kostakoon ennakolta bolshevikeille ja yrittäköön mur
hata (Intiassa, Unkarissa, Saksassa, j.n.e.) satoja, tuhansia, satoja
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tuhansia huomispäivän tai eilispäivän bolshevikkeja: menetellen 
näin, porvaristo menettelee samoin kuin menettelevät kaikki his
torian tuhoon tuomitsemat luokat. Kommunistien on tiedettävä, 
että tulevaisuus jokatapauksessa kuuluu heille ja siksi me voimme 
(ja täytyy) yhtyä suurella innostuksella valtavassa vallankumouk
sellisessa taistelussa mitä kylmäverisimmin ja selväpäisimmin ottaen 
huomioon porvariston raivokkaat yritykset".*)

Niin, jos me ja koko maailman proletariaatti tulee kulkemaan 
Leninin ja Stalinin meille osoittamaa tietä, niin porvaristo tuhou
tuu, sitä ei pelasta mikään. (Suosionosoituksia.).

O N KO  FA SISM IN  VO ITTO  K IE R T Ä M Ä T Ö N

Miksi ja miten saattoi fasismi voittaa?
Fasismi on työväenluokan ja työtätekevien pahin vihollinen. 

Fasismi on Saksan kansan 9/10 vihollinen, Itävallan kansan 
9 /ro vihollinen, kaikkien toisten fasististen maiden kansojen 
9/10 vihollinen. Miten, millä muodoin tämä pahin vihollinen sai 
voiton?

Fasistit pääsivät valtaan ennenkaikkea siksi, että työväenluokka, 
sen luokkayhteistyöskentelyn takia porvariston kanssa, johon lan
kesivat sosialidemokratian johtajat, asettautui jahtia jaetuksi, po
liittisesti ja organisatorisesti aseistariisutu\si porvariston hyökkäyk
sen edessä. Kommunistinen puolue ei ollut tarpeeksi voimakas, 
että sosialidemokratian ohella ja sitä vastaan olisi nostattanut jou
kot ja johtanut ne ratkaisevaan taisteluun fasismia vastaan.

Ja todellakin! Ajatelkoot vakavasti ne miljoonat sosialidemok
raattiset työläiset, jotka nyt yhdessä kommunististen veljiensä kanssa 
saavat kokea henkilökohtaisesti fasistista barbaarimaisuutta: jos 
Itävallan ja Saksan proletariaatti v. 1918, jolloin puhkesi vallan
kumous Saksassa ja Itävallassa, ei olisi seurannut sosialidemokraat
tisia johtajia, Otto Baueria, Friedrich Adleria ja Renneriä Itäval
lassa, Ebertiä ja Scheidemannia Saksassa, vaan olisi seurannut Ve
näjän bolshevikkien tietä, Leninin ja Stalinin tietä, niin tällä het
kellä ei olisi fasismia Itävallassa, ei Saksassa, ei Italiassa, eikä 
Unkarissa, ei Puolassa, eikä Balkanin maissa. Ei porvaristo, vaan 
työväenluokka olisi jo kauan sitten ollut tilanteen herrana Euro- 
passa. (Suosionosoituksia).

Otamme esimerkiksi Itävallan sosialidemokratian. Vuoden 1918 
vallankumous kohotti sen sangen korkealle. Sillä oli valta käsis^

*)  Lenin, Kootut teokset, nide X X V , siv. 236.
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sään, lujat asemat armeijassa, valtiokoneistossa. Nojautuen näihin 
asemiin, se olisi voinut juuria myöten tuhota nousevan fasismin. 
Mutta se taistelutta luovutti työväenluokan aseman toisensa jälkeen. 
Se antoi porvaristolle mahdollisuuden lujittaa valtansa, poistaa pe
rustuslain, puhdistaa valtiokoneiston, armeijan ja poliisilaitoksen 
sosialidemokraattisista työntekijöistä, ottaen työläisiltä pois arsenaa
lin. Se salli fasististen rosvojen rankaisematta murhata sosiali
demokraattisia työläisiä, hyväksyi Guttenbergin sopimuksen ehdot, 
joka avasi fascistisille aineksille mahdollisuuden tunkeutua tuotanto
laitoksiin, Samanaikaisesti sosialidemokraattiset johtajat tyrkyttivät 
työläisille Lintzin ohjelmaa, jossa ennustettiin vaihtoehtoista aseel
lista väkivaltaa porvaristoon nähden ja proletariaatin diktatuurin 
julistamista, vakuuttaen heille, että jos vallassaoleva luokka ryhtyy 
väkivaltaan työväenluokkaan nähden, niin puolue vastaa siihen 
yleislakkojulostuksella ja kutsulla aseelliseen taisteluun. Ikäänkuin 
fasismin hyökkäyksen valmentaminen ei olisi ollut hyökkäystä 
työväenluokkaa vastaan, ikäänkuin sen tarkoitus ei olisi ollut väki
valtainen, jota peitettiin perustuslaillisilla muodoilla! Vieläpä hel
mikuun taistelujen aattona ja niiden aikanakin Itävallan sosiali
demokratian taistelujohto jätti sankarillisesti taistelevan schuzbundin 
eristetyksi laajoista joukoista ja syöksi Itävallan proletariaatin 
tappioon.

Oliko fasismin voitto kiertämätön Saksassa? E i, sen olisi Sak
san työväenluokka voinut estää.

Mutta tätä varten sen olisi pitänyt luoda proletariaatin yhtenäi
nen fasismi nva s täinen rintama, pakottaen sosialidemokraattiset 
johtajat lopettamaan hyökkäyksen kommunisteja vastaan ja  hyväk
symään kommunistisen puolueen monasti ehdottaman yhteistoi- 
mintaehdotuksen fasismia vastaan.

Sen ei olisi pitänyt fasismin hyökkäyksen aikana ja porvariston 
taholta suoritetun vähittäisen porväris-demokraattisten vapauksien 
likvidointi sen aikana, tyytyä sosialidemokratian kaunissanaisiin 
päätöslauselmiin, vaan vastata todellisella joukkotaistelulla, joka 
olisi vaikeuttanut Saksan porvariston fasististen suunnitelmien 
toteuttamista.

Sen ei olisi pitänyt sallia, että Braun-Schvveringin hallitus kielsi 
punaisten rintamamiesten liiton, vaan olisi pitänyt sen ja melkein 
miljoonan henkilöä käsittävän Reichsbannerin *) välillä järjestää

*) Reichsbanner —  “ Valtakunnan lipun liitto” , sosialidemo
kraattinen, puoliksi sotilaallinen joukkojärjestö.
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taisteluyhteys ja pakottaa Braunin ja Schweringin aseistamaan ne 
molemmat vastaiskun antamiseksi fasistisille rosvojoukoille ja nii
den hajottamiseksi.

Sen olisi pitänyt pakoittaa sosialidemokratian johtajat, jotka oli
vat Preussin hallituksen johdossa, ryhtymään vastatoimenpiteisiin 
fasismia vastaan, vangitsemaan fasistiset johtajat, lakkauttamaan 
niiden lehdistön, takavarikoimaan niiden aineelliset varat ja kapi
talistien varat, joilla rahastettiin fasistista liikettä, hajoittamaan fa
sistiset järjestöt, riisumaan ne aseista, j.n.e.

Edelleen sen olisi pitänyt saavuttaa kaikenlaisten yhteiskun
nallisten avustusten palauttaminen ja laajentaminen ja moratorion 
seka kriisiavustuksen antaminen talonpojille, jotka kurjistuivat 
kriisin vaikutuksesta, turvaten nämä toimenpiteet pankkien ja trus
tien laskuun ja täten työväenluokka olisi taannut itselleen työtä
tekevän talonpoikaisten tuen. Tätä ei suoritettu Saksan sosialide
mokratian takia ja siksi fasismi pääsi voitolle.

Oliko porvariston ja aateliston voitonjuhla kiertämätön Espan
jassa, maassa, jossa niin hyvin on proletaarisen vallankumouksen 
voima yhteensidottu talonpoikaissodan kanssa?

Espanjan sosialistit olivat hallituksessa vallankumouksen ensi 
päivinä. Järjestivätkö he taisteluyhteyden työväenjärjestöjen eri po
liittisten suuntien kanssa, mukaan luettuna kommunistit ja anar
kistit, yhdistivätkö he työväenluokan yhtenäiseen ammattijärjestöön? 
Vaativatko he tilanomistajien, kirkon, luostareiden maiden pakko- 
luovutusta talonpoikain hyväksi, vetääkseen viimeksimainitut vallan
kumouksen puolelle? Yrittivätkö he taistella kataloonialaisten, bas
kien kansallisen itsemääräämisen puolesta. Marokkon vapauttami
sen puolesta? Suoritti vaiko he armeijan puhdistuksen monarkisti
sista ja fasistisista aineksista, valmentaen sen siirtymään työläisten 
ja talonpoikain puolelle? Hajoittivatko he kansan vihaaman kan
salliskaartin, kaikkien kansan liikkeiden pyövelin? Antoivatko he 
iskun Hill Roblesin fasistiselle puolueelle, katolisen kirkon mah
dille? Ei, mitään tämäntapaista he eivät tehneet. He hylkäsivät 
kommunistien monet ehdotukset yhteistoiminnasta porvarillistilan- 
omistajain taantumusta ja  fasismia vastaan, he ottivat käytäntöön 
vaalilain, joka antoi mahdollisuuden taantumukselle vallata enem
mistön kortesissa (parlamentissa), lakisäädökset, jotka rankaisevat 
kansanliikkeitä, lakisäädökset, joiden pohjalla tällä hetkellä tuomi
taan sankarillisia Asturian vuorityöläisiä. Kansalliskaartin avulla 
he ampuivat talonpoikia, jotka taistelivat maan puolesta, j.n.e.
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Kas niin, toverit, sosialidemokraatit puhdistivat fasisteille tien 
valtaan Saksassa, Itävallassa ja myöskin Espanjassa, desorganisoiden 
ja hajoittaen työväenluokan rivejä.

Toverit, fasismi piiasi voitolle myöskin siksi, että proletariaatti 
osoittautui eristetyksi luonnollisista liittolaisistaan, fasismi voitti 
siksi, että se onnistui vetämään puolelleen suuret talonpoikaisjoukot. 
Tämä johtui siitä, että sosialidemokratia työväenluokan nimessä 
toteutti talonpoikaisvastaista politiikkaa. Talonpoikaisto näki val
lassa useampia sosialidemokraattisia hallituksia, jotka sen näkö
kannalta edustivat työväenluokan valtaa, mutta yksikään näistä 
hallituksista ei ratkaissut talonpoikain vaatimuksia, ci yksikään 
niistä antanut talonpoikaistolle maata. Saksan sosialidemokratia ci 
kajonnut tilanomistajiin, se vastusti maatyöläisten lakkoja ja tulok
sena oli, että Saksan maatyöläiset jo kauan ennen Hitlerin valtaan
tuloa poistuivat reformistisista ammattiliitoista ja useimmassa ta
pauksessa siirtyivät "teräskypärän”  ja kansallissosialismin riveihin.

Fasismi voitti myöskin siksi, että se onnistui tunkeutumaan 
nuorison riveihin, samanaikaisesti, kun sosialidemokraatit syrjäyt
tivät nuorison luokkataistelusta ja vallankumouksellinen proleta
riaatti ei kehittänyt nuorison keskuudessa tarpeellista kasvatus
työtä eikä kiinnittänyt riittävää huomiota taisteluun sille ominais
ten etujen ja vaatimusten puolesta. Fasismi huomioi nuorison pyr
kimyksen aktiiviseen taisteluun ja veti huomattavan osan siitä tais- 
tcluriveihinsä. Miesten ja naisten nouseva sukupolvi ei ollut koke
nut sota-ajan kauhuja. Se koki harteillaan talouspulan, työttö
myyden ja porvarillisen demokratian luhistumisen painon. Näke
mättä tulevaisuutensa perspektiivejä, nuorison huomattavin osa oli 
sangen otollinen fasistiselle demagogialle, joka kuvasi heille ihanaa 
tulevaisuutta fasismin voitettua.

Tämän yhteydessä me emme saa sivuuttaa myöskin kommunis
tisten puolueiden tekemiä monia virheitä, jotka jarruttivat taiste
luamme fasismia vastaan.

Riveissä oli havaittavissa sallima toma fasismin vaaran aliarvioin
tia, jota ei ole vielä tähänkään mennessä likvidoitu. Sen tapaiset 
asenteet joita oli puolueissamme, että “ Saksa ei ole Italia”  siinä 
mielessä, että fasismi saattoi voittaa Italiassa, mutta Saksassa silla ei 
ole voiton mahdollisuutta sen takia, että Saksan teollisuus on kor
keasti kehittynyt, siksi, että Saksa on korkeasti kulttuurinen maa, 
sillä on 40-vuotincn työväenliikkeen kokemus, joten fasismi on 
mahdoton. Tai sen tapaiset määritelmät, joita kuuluu vietä nyt
kin, että muka “ klassillisen”  porvarillisen demokratian maissa ei 
ole maaperää fasismille. Tällaiset asettamukset saattoivat ja saatta
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vat heikentää valppautta fasismin vaaraan nähden ja vaikeuttaa pro
letariaatin mobilisointia taisteluun fasismia vastaan.

Voidaan esittää useita sellaisia tapauksia, jolloin fasist(kaappaus 
yllätti kommunistit. Ottakaamme esimerkiksi Bulgaria, jossa mei
dän puolueemme johto otti “ puolueettoman” , itseasiassa opportunis
tisen asenteen v. 1923 heinäkuun 9 päivän vallankaappaukseen näh
den. Olamme Puolan, jossa v. 1926 toukokuussa kommunistisen 
puolueen johto, arvioiden virheellisesti Puolan vallankumouksen 
voimat, ei kyennyt näkemään Pitsudskin suorittaman vallankaap
pauksen fasistista luonnetta ja kulki tapahtumien hännässä; Suo
men, jossa meidän puolueemme, pitäen lähtökohtanaan väärää olet
tamusta fasismin hitaasta, asteettaisesta valtaantulosta, ci huoman
nut, että porvariston johtava ryhmä valmistaa fasistikaappusta, joka 
yllätti puolueen ja työväenluokan.

Kun kansallissosialismi muodostui uhkaavaksi joukkoliikkeeksi 
Saksassa, niin toverit, kuten Heinz Ncuman, joista Brunningin 
hallitus oli jo fasistidiktatuurin hallitus, äänekkäästi julistivat: “ Jos 
hitleriläincn “ kolmas keisarikunta”  joskus pääsee valtaan, niin ai
noastaan puolitoista metriä maan alla, mutta maan päällä —  tulee 
olemaan voittoisa työväen valta.”

Toverimme Saksassa jättivät pitkäksi aikaa tarpeeksi huomioi
matta kansallisen tunteen loukkaantumista ja joukkojen tyytymät
tömyyttä Versaillesiin, yliolkaisesti suhtautuivat talonpoikaistoon ja 
pikkuporvariston horjumiseen, myöhästyneinä esittivät ohjelman yh
teiskunnallisesta ja kansallisesta vapautumisesta ja sittenkin, kun 
esittivät sen, eivät osanneet sovittaa sitä joukkojen konkreettisiin 
vaatimuksiin ja tarpeisiin, eivät kyenneet riittävästi selvittämään sitä 
joukoille.

Useissa maissa tarpeellinen joukkotaistelun kehittäminen fasis
mia vastaan vaihdettiin fasismin luonteen tuloksettomaan arvoste
luun “ yleensä” ja lahkplaismaisella rajoittuneisuudella esitettiin sekä 
ratkaistiin puolueen aktuaaliset poliittiset tehtävät.

Toverit, me puhumme fasismin voiton syistä, me puhumme 
sosialidemokraattien historiallisesta vastuuvelvollisuudcsta työväen
luokan tappiosta, me huomioimme myöskin omat virheemme tais
telussa fasismia vastaan ei vain sen vuoksi, että haluamme penkoa 
menneisyyttä. Me emme ole elämästä irtaantuneita historioitsijoita, 
me olemme työväenluokan taistelun toimihenkilöitä, olemme vel
volliset vastaamaan kysymykseen, joka kiinnostaa miljoonia työläi
siä: voidaanko millään Reinoin estää ennakolta fasismin voitto? Me 
vastaamme näille miljoonille työläisille: kyllä, toverit, fasismin dc
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voidaan katkaista. Se on täysin mahdollista. Se riippuu vain meistä 
itsestämme —  työläisistä, talonpojista, kaikista työtätekevistä.

Fasismin voiton ennakolta ehkäiseminen riippuu enncn\ai}$ea  
työväenluokan taistcluaktiivisuudesta, sen voimien yhdistämisestä 
yhtenäiseen, pääoman hyökkäystä ja fasismia vastaan taistelevaan 
armeijaan. Proletariaatti, järjestetty ään taisteluyhtenäisyytensä, te
kisi tehottomaksi fasismin vaikutuksen talonpoikaistoon, kaupun
kien pikkuporvaristoon, nuorisoon, intclligenssiin ja voisi yhden 
osan neutralisoida sekä toisen osan vetäisi puolelleen.

Toiseksi, se riippuu voimakkaan vallankumouksellisen puolueen 
olemassaolosta, työtätekevien fasismin vastaisen taistelun oikeasta 
johdosta. Puolue, joka jatkuvasti kutsuu työläisiä perääntymään 
fasismin edessä ja sallii fasistisen porvariston lujittaa asemiaan, — 
tällainen puolue ehdottomasti johtaa työläiset tappioon.

Kolmanneesi, se riippuu työväenluokan oikeasta politiikasta suh
teessa talonpoikaistoon ja kaupunkien pikkuporvaristoon. Nämä 
joukot on otettava huomioon sellaisina kuin ne ovat, eikä sellaisina 
kuin me niiden tahtoisimme olevan. Vain taistelun prosessissa he 
tulevat karsimaan itsestään epäilyksensä ja horj untansa, vain kärsi
vällisellä suhtautumisella niiden kiertämättömään horjumiseen ja 
proletariaatin poliittisella avulla ne tulevat kohoamaan vallanku
mouksellisen tietoisuuden ja aktiivisuuden korkeimmalle asteelle.

Neljänneesi, se riippuu vallankumouksellisen proletariaatin valp
paudesta ja ajallaan toimimisesta. Ei saa antaa fasismin yllättää, ei 
saa antaa sille mahdollisuutta alotteeseen, on annettava sille ratkai
seva isku, jolloin se ei vielä kykene kokoamaan voimiaan, ei saa 
antaa sen vallata uusia asemia vaan on annettava sille vastaisku 
jokaisella askeleella, jossa se vain tulee ilmi, kuten pyrkii menes
tyksellä tekemään Hanskan proletariaatti {Suosionosoituesta).

Kas tässä tärkeimmät ehdot fasismin kasvun ja sen valtaantulon 
ennakolta ehkäisemiseksi.

F A S IS M I O N  R A IV O K A S T A  V A L T A A , M U T T A  E l  L U JA A

Porvariston fasistinen diktatuuri on raivokasta valtaa, mutta se 
ei ole lujaa.

Missä ovat päässyyt fasistisen diktatuurin epävakaisuuteen?
Fasismi, joka pyrki poistamaan erimielisyydet ja ristiriidat por

variston leiristä, kärjistää näitä ristiriitoja vieläkin enemmän. Fasis
mi haluaa pystyttää poliittisen monopoolinsa, väkivaltaisesti hävit
täen muita poliittisia puoluetta. Mutta kapitalistisen järjestelmän 
olemassaolo, eri luokkien olemassaolo ja luokkaristiriitojen kärjis
tyminen kiertämättä johtavat fasismin poliittisen monopoliaseman
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horjuntaan ja räjähdykseen. Se ei ole niinkuin neuvostomaassa, 
jossa proletariaatin diktatuuria toteuttaa monopoolincn puolue, 
mutta jossa tämä poliittinen monopooli vastaa miljoonien työtä
tekevien etuja ja nojaa yhä enemmän ja enemmän luokattoman 
yhteiskunnan rakentamiseen. Fasistisessa maassa fasisti puolue ei 
voi kauan säilyttää monopooliasemaansa, silla se ei kykene asetta
maan itselleen luokkien ja luokkaristiriitojen hävittämistehtävää. 
Se hävittää porvarillisten puolueiden legaalisen olemassaolon, mutta 
useat niistä jatkavat toimintaansa illegaalisesti ja kommunistinen 
puolue maanalaisuuden oloissakin kulkee eteenpäin, karaistuu ja 
johtaa proletariaatin taistelua fasistista diktatuuria vastaan. Täten 
fasismin poliittinen monopooli tulee luokkaristiriitojen iskuista 
musertumaan.

Toinen syy fasistisen diktatuurin epiilujuuteen on siinä, että vas
takohdat fasismin kapitalisminvastaisen demagogian ja monopolis
tisen porvariston rikastuttamisen kaikkein räikeimmän rosvopolitii- 
kan välillä hei polttavat fasismin luokkaolemuksen paljastamista sekä 
johtavat sen joukkopohjan horjuttamiseen ja supistamiseen.

Edelleen, fasismin voitto aiheuttaa joukoissa syvää vihaa ja suut
tumusta, edistää niiden vallankumoukscllistumista ja antaa voimak
kaan sysäyksen proletariaatin yhteisrintaman kehitykselle fasismia 
vastaan.

Harjoittaen taloudellisen natsionalismin politiikkaa (autarkiaa) 
ja kaappaamalla suurimman osan kansallistuloista sodan valmista
miseen, fasismi vahingoittaa koko maan taloutta ja kärjistää kapi
talististen valtioiden välistä taloussotaa. Se antaa porvariston kes
kuudessa syntyville konflikteille räikeiden ja useinpa veristen yh
teentörmäysten luonteen, mikä horjuttaa fasistista valtiovaltaa 
kansan silmissä. Valta, joka murhaa omia kannattajiaan, kuten ta
pahtui Saksassa viime vuoden-kesäkuun 30 pnä, fasistivallalla jota 
vastaan aseet käsissä taistelee fasistisen porvariston toinen osa (kan
sallissosialistinen kapina Itävallassa, eri fasisti ryhmien kiihkeät 
esiintymiset fasistista hallitusta vastaan Puolassa, Bulgariassa, Suo
messa ja muissa maissa), —  tällaisella valtiovallalla ei voi kauan
kaan olla auktoriteettiä laajojen pikkuporvarillisten joukkojen 
silmissä.

Työväenluokan on osattava käyttää hyväkseen porvariston lei
rissä ilmeneviä ristiriitoja ja konflikteja, mutta sen ei ole vaivut
tava harhakuvien valtaan, että fasismi muka itse itsensä hävittää. 
Fasismi ei romahda automaattisesti. Vain työväenluokan vallanku
mouksellinen aktiivisuus auttaa porvariston leirissä kiertämättö-
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masti syntyvien konfliktien hyväksikäyttämistä fasistisen diktatuu
rin murtamiseksi ja sen kukistamiseksi.

Hävittäen porvarillisen demokratian jätteet, julistaen avoimen 
väkivallan hallintajärjestelmäksi, fasismi särkee demokraattisia har
hakuvia ja laillisuuden auktoriteettia työtätekevien joukkojen edes
sä. Tämä tapahtuu varsinkin niissä maissa, kuten esim. Itävallassa 
ja Espanjassa, joissa työläiset ase kädessä esiintyivät fasismia vas
taan. Itävallassa schuzbundin ja kommunistien sankarillinen tais
telu, tappiosta huolimatta, horjutti fasistisen diktatuurin aivan poh
jiaan myöten. Espanjassa ei porvariston onnistunut asettaa työtäte
keville fasistista kuonokoppaa. Aseelliset taistelut Itävallassa ja Es
panjassa johtivat siihen, että työväenluokan yhä laajemmat joukot 
tulevat vakuutetuiksi vallankumouksellisen luokkataistelun välttä
mättömyydestä.

Ainoastaan sellaiset toivottomat poroporvarit, sellaiset porvaris
ton lakeijat kuin II internationalen vanhin teoreetikko Karl Kaut- 
sky, voivat lausua työläisille moitteita, ettei muka olisi pitänyt tart
tua aseisiin Itävallassa ja Espanjassa. Mikäpä näyttäisikään ny
kyään työväenliike Itävallassa ja Espanjassa, jos työväenluokka näis
sä maissa olisi noudattanut kautskyjen petturimaisia ohjeita? Työ
väenluokka olisi kärsinyt mitä syvällisimmän demoralisoinnin 
omissa riveissään.

“ Kansalaissodan koulu, — sanoi Lenin, —  ei mene kan
soilta jälkeä jättämättä. Se on ankara koulu ja sen täysi kurssi 
hiertämättä sisältää vastavallankumouksen voitot raivostunei
den taantumuksellisten mielivallan, vanhan vallan hirmu
työt kapinallisten keskuudessa, j.n.e. Mutta ainoastaan paran
tumattomat pedantit ja järkensä menettäneet muumiot voivat 
itkeä sen johdosta, että kansat ovat menneet tähän vaikeaan 
kouluun; tämä koulu opettaa sorrettuja luokkia käymään kan
salaissotaa, opettaa voitokkaaseen vallankumoukseen, keskit
tää nykyajan osajoukkoihin sitä vihaa, joka ikuisesti kytee 
orjissa, sorretuissa, tylsissä ja tietämättömissä ja joka johtaa 
orjien suuriin historiallisiin tekoihin, orjien, jotka ovat tul
leet tietoisiksi orjuutensa häpeästä” . (Lenin —  “ Palavaa ai
netta maailman politiikassa” , Koottujen teosten XII nide, 
siv. 305).

Fasismin voitto Saksassa, kuten tunnettua, aiheutti fasistisen 
hyökkäyksen uuden vyöryn, joka johti Itävallassa Dollfusin pro- 
vokatioon, Espanjassa —  vastavallankumouksen uusiin hyökkäyk
siin joukkojen vallankumouksellisia saavutuksia vastaan, Puolassa 
—  perustuslain fasistiseen reformiin, mutta Ranskassa kiihoitti fa

18



sistien aseellisia joukko-osastoja helmikuussa v. 1934 vallankaap
pausyritykseen. Mutta tämä voitto ja fasistisen diktatuurin raivoa
minen aiheuttivat vastaliikkeen proletaarisen yhteisrintaman taholta 
fasismia vastaan kansainvälisessä mittakaavassa. Valtiopäivätalon 
polttaminen, joka oli signaalina fasismin yleishyokkäykselle työväen
luokkaa vastaan, ammattiliittojen valtaaminen ja rosvoaminen sa
moin muiden työläisjärjestöjen valtaaminen, fasististen kasarmien 
kellareista ja keskitysleireiltä kuuluvat fasisminvastustajien ja kidu
tettujen tuskanhuudot selvästi osoittavat, mihin johti Saksan sosiali
demokratian johtajien taantumuksellinen lahkolaisuus, jotka johta
jat hylkiisivät kommunistien ehdotuksen yliteistaistel usta hyökkää
vää fasismia vastaan, ja vakuuttavat, että on välttämätöntä työväen
luokan kaikkien voimien yhdistäminen fasismin murskaamiseksi.

Hitlerin voitto antoi myöskin päättävän sysäyksen työväenluokan 
yhteisrintaman muodostamiselle fasismia vastaan Ranskassa. Hitle
rin voitto ci ainoastaan herättänyt työläisissä kauhua Saksan työ
läisten kohtalon johdosta, ei ainoastaan sytyttänyt vihaa heidän 
saksalaisten luokka veljiensä pyövcleitä kohtaan, vaan lujitti heissä 
myöskin päättäväisyyttä, ettei omassa maassa ok missään tapauk
sessa sallittava sitä, mitä tapahtui Saksan työväenluokalle.

Valtava pyrkimys yhteisrintamaan kaikissa kapitalistisissa maissa 
osoittaa, ettei tappion opetukset mene hukkaan. Työväenluokka 
alkaa toimia uudella lavalla. Kommunistisen puolueen alote yhteis
rintaman järjestämisessä ja kominunistien, vallankumouksellisten 
työläisten itscuhrautuvaisuus taistelussa fasismia vastaan saivat ai
kaan sen, että Kommunistisen Internationalen auktoriteetti on tä
män jälkeen kasvanut ennenkuulumattomaksi. Samanaikaisesti ke
hittyi H internationalen syvä kriisi, johon oli signaalina Saksan 
sosialidemokratian vararikko.

Sosialidemokraattiset työläiset voivat entistä havainnollisemmin 
tulla vakuutetuiksi siitä, että fasistinen Saksa kaikkine kauhuilleen 
ja barbaarimaisuuksineen on loppukädessä sosialidemokraattisen, 
porvariston \anssa harjoitetun luol(kayh teistoi mi tinan politiikan 
seurausta. Nämä joukot yhä paremmin saavat itselleen selväksi, että 
tie, jota pitkin johtivat proletariaattia Saksan sosialidemokraattiset 
johtajat, ci saa uusiintua. II internationalen leirissä ei vielä milloin
kaan ollut sellaista aatteellista sekamelskaa kuin nykyään. Tapah
tuu differentio, jakaantuminen kaikkien sosialidemokraattisten puo
lueiden sisällä. Niiden riveistä erottautuu \a \s i pääleiriä: nykyisen 
taantumusainesten leirin ohella, jotka kaikin tavoin pyrkivät säilyt
tämään sosialidemokratian ja porvariston välisen liiton ja raivok
kaasti torjuvat kommunistien ehdottaman yhteisrintaman, al\aa
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muodostua vallankumouksellisten ainesten leiri, jotka epäilevät 
porvariston kanssa harjoitettavan luokj^ayhteistoiminnan politiikan 
oikeudenmukaisuutta, jotka kaf>T)attavat yhteisrintaman muodosta
mista kommunistien kanssa ja alkavat yhä enemmän siirtyä vallan
kumouksellisen luokkataistelun kannalle.

Täten siis fasismi, joka syntyi kapitalistisen järjestelmän hajaan
tumisen tuloksena, toimii loppukädessä sen jatkuvan lahoamisen 
edistäjänä. Niinpä fasismi, ottaen itselleen velvollisuudeksi marxis
min ja työväenluokan vallankumouksellisen liikkeen hautaamisen, 
itse, elämän ja luokkataistelun dialektiikan tuloksena, johtaa niiden 
voimien jatkuvaan kehittämiseen, joiden on oltava sen haudankaiva
jina, kapitalismin haudankaivajina. (Suosionosoituksia').

II. Työväenluokan yhteisrintama fasismia 
vastaan

Toverit! Miljoonat työläiset ja työtätekevät kapitalistisissa mais
sa asettavat kysymyksen: miten olisi estettävä fasismin valtaantulo 
ja miten murskattava voitolle päässyt fasismi? Kommunistinen 
Internationale vastaa: ensinnäkin, mitä on tehtävä, mistä alettava,
—  se on yhteisrintaman luominen, työläisten yhteistoiminnan jär
jestäminen jokaisella tuotantolaitoksella, jokaisessa piirissä, joka 
alueella, joka maassa, k a ik k e a  maailmassa. Proletariaatin yhteis
toiminta kansallisessa sekä kansainvälisestä mitassa —  kas tässä 
mahtava ase, jo\a tekee työväenluokan kyk,eneväk,si ei ainoastaan 
menestykselliseen puolustukseen, vaan myöskin voitokkaaseen vasta
hyökkäykseen fasismia, luokkavihollista vastaan.

Y H T E IS R IN T A M A N  M E R K IT Y S

Eikö olekin selvää, että kahden intcrnationalen — Kommunis
tisen ja H internationalen —  puolueiden ja järjestöjen kannattajien 
yhteistoiminta auttaisi joukkojen vastarintaa fasistisen hyökkäyksen 
torjumisessa ja lisäisi työväenluokan poliittista painoa?

Molempien Inter nation ai ien puolueiden yhteistoiminta fasismia 
vastaan ei kuitenkaan rajoittuisi vain niiden nykyisiin kannattajiin
— kommunisteihin ja sosialidemokraatteihin tekemään vaikutuk
seen. Nämä yhteistoimen piteet suuresti vaikuttaisivat katoo^sten, 
ankarististen ja järjestöihin kuulumattomien työläisten riveihin, vie
läpä niihinkin, jotka väliaikaisesti joutuivat fasistisen demagogian 
uhreiksi.
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Vielä enemmänkin, proletariaatin mahtava yhteisrintama tekisi 
valtavan vaikutuksen työtätekevän kansan ka‘ kA^n muihin kerr°kr 
siin, talonpoika!stoon, kaupungin pikkuporvaristoon, intelligenssiin. 
Yhteisrintama juurruttaisi horjuvissa kansan kerroksissa uskoa työ- 
väenluokan voimaan.

Mutta tämäkään ei vielä ole kaikki. Imperialististen maitien 
proletariaatilla ci ole mahdollista liittolaisia vain oman maan työtä
tekevissä, mutta myöskin siirto- ja puolsiirtomaiden sorretuissa 
kansoissa. Mikäli proletariaatti on jakautunut osiin kansallisessa ja 
kansainvälisessä mitassa, mikäli sen yksi osa kannattaa yhteistoimin
nan politiikkaa porvariston kanssa ja varsinkin porvariston orjuu
tus järjestelmää siirto- ja puolsiirtomaissa, niin tämä työntää pois 
työväenluokasta siirtomaiden ja puolsiirtomaiden sorrettuja kansoja 
ja heikentää impcrialisminvastaista yleismaailmallista rintamaa. 
Jokainen askel yhteistoiminnan tiellä, joka on suunnattu imperialis
tisten emämaiden proletariaatin taholta siirtomaa kansojen vapaus
taistelun tukemiseen, merkitsee siirto- ja puolsiirtomaiden muutta
mista maailman proletariaatin yhdeksi tärkeimmistä reserveistä.

Jos me vihdoin otamme huomioon, että proletariaatin toimin
nan kansainvälinen yhteys kaiken aikaa nojaa proletaarisen valtion, 
sosialismin maan — Neuvostoliiton kasvavaan voimaan, niin me 
näemme, miten laajoja näköaloja avaa proletariaatin yhteistoimin
nan toteuttaminen kansallisessa ja kansainvälisessä mitassa.

Työväenluokan kaikkien osien yhteistoiminnan järjestäminen, 
riippumatta heidän kuuluvaisuudestaan toiseen taikka toiseen puo
lueeseen ja järjestöön, on välttämätön viedä siihen asti, kttn työ
väenluokan enemmistö yhtyy taisteluun kapitalismin kukistumiseksi, 
proletaarisen vallankumouksen voiton puolesta.

Onko tämä proletariaatin yhteistoiminnan toteuttaminen mah
dollinen eri maissa ja koko maailmassa? On, se on mahdollinen. 
Ja mahdollinen juuri nyt. Kommunistinen Internationale ei aseta 
yhteistoiminnalle minkäänlaisia ehtoja, paitsi yhtä, alkeellista, jonka 
kaikki työläiset hyväksyvät. Nimittäin, — että yhteistoiminta olisi 
tähdätty fasismia vastaan, pääoman hyökkäystä vastaan, sodan
uhkaa vastaan, luokkavihollista vastaan. Tämä on ehtomme.

Y H T E IS R IN T A M A N  V A S T U S T A JIE N  PA A - 
A R G U M E N T E 1ST A

Mitä voivat vastaan sanoa ja miten asiaa vastustavat yhteis
rintaman vastustajat?

“ Kommunisteille on yhteisrintamatu n n us vain manööverinä", — 
sanovat yhdet heistä. Alutta jos tämä olisi manööveri, — vastaam
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me me, —  niin miksipä ette sitten paljasta “ kommunistista manöö- 
veriä”  rehellisellä osanotollanne yhteisrintamaan? Me ilmoitamme 
avoimesti: me haluamme työväenluokan yhteistoimintaa sitä varten 
että proletariaatti lujittuisi taistelussaan porvaristoa vastaan, että 
tänään, puolustaen jokapäiväisiä etujaan hyökkäävältä pääomalta, 
fasismilta, se kykenisi huomenna luomaan edellytykset lopulliselle 
vapautumiselleen.

“ Kommunistit hyökkäävät meitä vastaan” , — sanovat toiset. 
Mutta, kuulkaatte, me olemme jo moneen kertaan ilmoittaneet; me 
emme tule hyökkäämään kenenkään kimppuun, emme henkilöitä, 
emme järjestöjä, emmekä puolueita vastaan, jotka ovat työväen
luokan yhteisrintaman puolesta lu ok kävi hoi li s ta vastaan. Mutta 
samalla kertaa me olemme velvolliset — proletariaatin ja sen asian 
etujen nimessä — kritikoimaan niitä henkilöitä, järjestöjä ja puo
lueita, jotka häiritsevät työläisten yhteistoimintaa.

“ Me emme voi astua yhteisrintamaan kommunistien kanssa, 
sillä heillä on toisenlainen ohjelma” , —  puhuvat kolmannet. Mutta 
tehän vakuutatte, että teillä on ohjelma, joka eroaa porvarillisten 
puolueiden ohjelmasta, mutta tämä ei teitä estänyt eikä estä mene
mästä liittoon näiden puolueiden kanssa.

“Porvarillis-demokraattiset puolueet ovat parempia liittolaisia 
taistelussa fasismia vastaan kuin kommunistit” , —  puhuvat yhteis
rintaman vastustajat ja porvariston kanssa liittoutumisen puolusta
jat. Entäs mitä osoittaa Saksan kokemus? Siellähän sosialidemo
kraatit solmisivat sopimuksen näiden “ parempien”  liittolaisten 
kanssa. Minkälaiset ovat tulokset?

“ Jos me järjestämme yhteisrintaman kommunistien kanssa, niin 
pikkuporvarit säikähtävät .‘punaista vaaraa’ ja pakenevat fasistien 
puolelle” , —  kuulemme useasti. Mutta uhkaakohan yhteisrintama 
talonpoikia, pikkukauppiaita, käsityöläisiä, työtätekevää intelligens
sia? E i, yhteisrintama uhkaa suurporvaristoa, finanssiherroja, junk- 
kereita ja muita riistäjiä, joiden herruus tuo täydellisen tuhon 
mainituille kerroksille.

“ Sosialidemokratia on demokratian puolesta, mutta kommunis
tit -— diktatuurin puolesta, siksi mc emme voi mennä yhteisrinta
maan kommunistien kanssa” , — puhuvat monet sosialidemokratian 
johtajat. Mutta ehdotammeko mc teille nykyään yhteisrintamaa 
proletariaatin diktatuurin julistamiseksi? Emmehän me toistaiseksi 
sitä ehdota.

“ Tunnustakoot kommunistit demokratian, esiintykööt sen puo
lesta, — siiloin me olemme valmiita yhteisrintamaan” . Tähän me 
vastaamme: me olemme neuvostodemokratian, työtätekevien demo-
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k ra da n kaikkein johdonmukaisin! ma rt demokratian puolustajia. 
Mutta me puolustamme ja tulemme puolustamaan kapitalistisissa 
maissa porvarillisten demokraattisten vapauksien jokaista riekaletta, 
joita uhkaa fasismi ja porvarillinen taantumus, siksi että sen sane
levat meille proletariaatin luokkataistelun edut.

“ Mutta pienet kommunistiset puolueet eivät lisää mitään osallis
tuin iseensa siihen yhteisrintamaan, jota toteuttaa työväenpuolue” , 
sanovat esim. Englannin työläisinieliset johtajat. Mutta palauttakaa 
mieliinne, niin samaa puhuivat Itävallan sosialidemokraattiset joh
tajat suhtautumisestaan Itävallan pieneen kommunistiseen puoluee
seen. Mutta mitä osoittivat tapahtumat? Ei Itävallan sosialidemo
kratia, jota johtaa Otto Bauer ja Ilcmier, ollut oikeassa, vaan Itä- 
vallan pieni kommunistinen puolue, joka aikanaan signalisoi fasis
min vaarasta ja kutsui työläisiä taisteluun. Työväenliikkeen koko 
kokemushan on osoittanut, että vaikka kommunisut ovatkin pieni 
lukuisia, niin he ovat proletariaatin taistelun akdivisia alkuunpani
joita. Sitäpaitsi ci saa unhoittaa, että Itävallan tai Englannin kom
munistiset puolueet eivät käsitä vain kymmeniä tuhansia työläisiä, 
vaan ne ovat osa maailman kommunistisesta liikkeestä, ne ovat 
Kommunistisen Internationalen sektioita, Internationale!!, jonka 
johtavana puolueena on maapallon yhdellä kuudennella osalla voit
taneen proletariaatin johtava puolue.

“ Mutta yhteisrintama ei estänyt fasismin voittoa Saarin alueella” , 
esittävät vastaväitteensä yhteisrintaman vastustajat. Merkillinen 
logiikka on näillä herroilla. Ensiksi he tekevät kaikkensa, taatak
seen voiton fasismille ja sitten he ilkkuvat, että yhteisrintama, johon 
he suostuivat aivan viime hetkellä, ei vienyt työläisiä voittoon.

“ Jos me olisimme muodostaneet yhteisrintaman kommunistien 
kanssa, niin meidän olisi pitänyt erota kokoomushallituksesta ja 
siihen olisivat tulleet taantumukselliset ja fasisdpuolueet” , —  puhu
vat sosialidemokraattiset johtajat, jotka istuvat eri maiden halli
tuksissa. Hyvä. Kuuluiko Saksan sosialidemokratia kpkoomushaLU- 
tukseen? Kuului. Kuuluiko hallitukseen Itävallan sosialidemokra
tia? Se myöskin kuului. Kuuluivatko Espanjan sosialistit samaan 
hallitukseen porvariston kanssa? Hekin kuuluivat. Estikö näissä 
maissa sosialidemokratian osallistuminen porvarillisiin kokoomus- 
hallituksiin fasismin hyökkäyksen proletariaattia vastaan? Ei, ei 
estänyt. Siis on päivän selvä asia, että sosialidemokraattisten minis
terien osallistuminen porvarilliseen hallitukseen ei ole esteenä fasis
mille.

"Kommunistit menettelevät diktaaitorimaisesti, he tahtovat meitä 
määräillä ja  sanella meille” . Ei. Me emme määräile emmekä sanele.

t y ö v ä e n u i k k e e n
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Me vaiti teemme ehdotuksia, joiden suhteen olemme vakuutettuja, 
että niiden toteuttaminen on työtätekevän kansan etujen mukaista. 
Te pelkäätte kommunistien “ diktatuuria” ? Tehkäätnrne yhdessä 
työläisille kaikki ehdotukset, teidän ja meidän ehdotukset, käsitel- 
käämme ne yhdessä kaikkien työläisten kanssa ja valitkaamme niis
tä ne ehdotukset, jotka ovat enemmän hyödyksi työväenluokalle.

Siis kaikki yhteisrintamaa vastaan esitetyt väitteet eivät kestä 
minkäänlaista kritiikkiä. Ne ovat pikemminkin sosialidemokratian 
taantumuksellisten johtajain verukkeita, johtajain, jotka hyväksyvät 
mieluummin yhteisrintaman porvariston kanssa kuin proletariaatin 
kanssa.

Ei, nämä verukkeet eivät riitä. Kansainvälinen proletaraatti on 
kärsinyt työväenliikkeen hajaannuksen seurauksista ja se tulee yhä 
enemmän vakuutetuksi siitä, että yhteisrintama, proletariaatin edes- 
ottamisten yhtenäisyys kansallisessa ja kansainvälisessä mitassa ovat 
välttämättömät ja aivan tarpeelliset.

Y H T E IS R IN T A M A N  SISÄ L T Ö  JA  M U O D O T

Mikä on ja minkä täytyy olla yhteisrintaman perussisältönä tällä 
etapilla? Työväenluokan välittömien taloudellisten ja poliittisten 
etujen suojeleminen, sen suojeleminen fasismilta täytyy olla yhteis
rintaman lähtökohtana ja pääsisältönä kaikissa kapitalistisissa mais
sa.

Mc emme saa rajoittua vain pelkkiin kehoituksen taisteluun 
proletariaatin diktatuurin puolesta, vaan meidän on löydettävä ja 
esitettävä sellaisia tunnuksia ja taistelumuotoja, jotka johtuisivat 
joukkojen elämänvaatimuksista, niiden taistclukyvyn tasosta tällä 
kehityskaudella.

Meidän täytyy osoittaa joukoille, mitä heidän on tehtävä tänään, 
puolustaakseen itsensä kapitalistiselta rosvoamiselta ja fasistiselta 
barbaari maistjudelta.

Meidän täytyy pyrkiä mitä laajimman yhteisrintaman muodosta
miseen eri suuntaisten työläisten järjestöjen yhteistoiminnan avulla, 
työtätekevien joukkojen clamänetujen puolustamiseksi.

Tämä merkitsee ensinnäkin yhteistä taistelua kriisin seurauksien 
siirtämiseksi hallitsevien luokkien harteille, kapitalistien harteille, 
tilanomistajain, rikkaiden harteille.

Toiseksi, yhteistä taistelua fasistisen hyökkäyksen kaikkia muo
toja vastaan, työtätekevien saavutuksien ja oikeuksien puolustami
seksi, porvarillis-demokraattisten vapauksien likvidoimista vastaan.
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Kolmanneesi, yhteistä taistelua imperialistisen sodan lähestyvää 
vaaraa vastaan, sellaista taistelua, joka vaikeuttaisi sen valmista
mista.

Meidän täytyy väsymättä valmistaa työväenluokka taistclumuoto- 
jen ja metoodien nopeaan muuttamiseen olosuhteiden muuttuessa. 
Liikkeen kasvaessa ja työväenluokan yhtenäisyyden lujittuessa mei
dän täytyy mennä eteenpäin —  valmistauduttava siirtymään kppita- 
lismin hyötyäykseltä puolustautumisesta, ottaa \urssi poliittisten 
joufyolaklipjen järjestämiseen. Tällaisen lakon välttämättömänä eh
tona on jokaisen maan perusammattiliittojen vetäminen siihen.

Kommunistit tietystikään eivät voi eivätkä he saa hetkeksikään 
kieltäytyä itsenäisestä työstään joukkojen kommunistisen valistus
työn järjestämisen ja mobilisoimisen alalla. Kuitenkin tien turvaa
miseksi työläisten yhteistoimintaan on välttämätöntä samalta pyrkiä 
niin lyhytaikaisiin \uin  pitempiaif(aisiinl(in sopimuksiin yhteisistä 
esiintymisistä sosialidemokraattisten puolueiden, rejormististen am
mattiliittojen ja työtätekevien muitten järjestöjen kanssa proletariaa
tin luokkavihollisia vastaan. Päähuomio on tässä kiinnitettävä jouk
ko esiin tymisten järjestämiseen, esiintymisten, joita alemmat järjestöt 
järjestävät yhteisten sopimusten pohjalla.

Lojaalisesti täyttäen kaikki sopimusehdot me tulemme säälittä 
paljastamaan kaikenlaisen yhteistoiminnan saboteeraamistapaukset 
yhteisrintamaan osallistuvien henkilöiden ja järjestöjen taholta. Jo
kaiseen sopimuksen rikkomisyritykseen, — ja tällaiset yritykset ovat 
mahdollisia, niitä tulee olemaan, — me vastaamme vetoomuksella 
joukkoihin, jatkaen väsymätöntä taistelua rikotun yhteistoiminnan 
palauttamiseksi.

Tietysti, yhteisrintaman konkreettinen toteuttaminen tulee eri 
maissa olemaan erilainen, se saa erilaisia muotoja, riippuen työväen
järjestöjen tilasta ja luonteesta, niiden poliittisesta tasosta, kyseessä- 
olcvan maan konkreettisesta tilanteesta, kansainvälisessä työväenliik
keessä tapahtuvasta edistymisestä jne.

Tällaisia muotoja voivat olla esim. työläisten yhteistoimintasopi
mukset eri tapahtumain yhteydessä konkreettisen syyn sattuessa, 
jostain yksityisestä vaatimuksesta tai yleisen yhteisen asenteen poh
jalla; yhteiset esiintymiset eri tuotantolaitoksissa tai eri tuotanto
aloilla; yhteiset esiintymiset paikkakunnan, alueen yleis ka n Sallisessa 
tai kansa‘ nvälisessä mitassa; yhteiset esiintymiset työläisten taloudel
lisen taistelun järjestämisessä, poliittisten joukkoesiintymisten läpi
viemisessä ja yhteisen itsepuolustuksen järjestämisessä fasistista 
hyökkäystä vastaan: yhteissopimus vangittujen ja heidän perheiden
sä avustamiseksi, taistelun alalla sosiaalista taantumusta vastaan; yh-
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teistoiminta nuorison ja naisten etujen puolustamisessa; \ooperatU- 
vi-j kulttuuri- ja urhcihtlyön alalla jne.

Olisi riittämätöntä tyytyä vain sopimuksen solmiamiseen yhteis
toiminnasta ja yhteistoiminnan komissian muodostamiseen yhteis
rintamaan osallistuvien puolueiden ja järjestöjen edustajista, t.s. sen 
tapaisten kuten on muodostettu esim. Ranskassa. Tämä on vasta 
ensimäinen askel. Sopimus on apukeino yhteistoiminnan toteuttami
seksi, mutta itseasiassa se ei ole vielä yhteisrintama. Yhteisioiminta- 
komissia kommunistisen ja sosialistisen puolueen välillä on välttä
mätön yhteistoiminnan helpoittamiseksi, mutta itseasiassa se ei ole 
vielä riittävä todellisen yhteisrintaman kehittämiseksi laajojen jouk
kojen vetämiseksi taisteluun fasismia vastaan.

Kommunistien ja kaikkien vallankumouksellisten työläisten on 
pyrittävä muodostamaan puolueen ulkopuolella olevien yhteisrinta
ma luofäajärjestöjen muodostamiseksi tuotantolaitoksissa, työttömi
en keskuudessa, työläispiireissä ja \aupun\ien pikkuporvariston kes
kuudessa sekä maaseudulla. (Ja fasistidiktatuurin maissa valittava 
näihin elimiin yhteisrintaman auktoriteettisimpia osanottajia). Vain 
tällaiset elimet voivat vetää yhteisrintamaliikkeescen myöskin työtä
tekevien järjestymättömät joukot, ne voivat edistää joukkojen alote- 
kyvyn kehittämistä taistelussa pääoman hyökkäystä vastaan, fasis
mia ja taantumusta vastaan, ja tämän pohjalla voidaan muodostaa 
yhteisrintaman laaja työläis aktiivi, luoda sadat ja tuhannet puo
lueettomat bolshevikit kapitalistisissa maissa.

Järjestyneiden työläisten yhteistoiminta, se on alku ja perusta. 
Mutta me emme saa unohtaa sitä, että järjestymättömät joukot muo
dostavat työläisten valtavan enemmistön. Näin esim. Ranskassa jär
jestyneiden työläisten, kommunistien, sosialistien, eri suuntaisten 
ammattiliittojen jäsenluku muodostaa kaikkiaan noin miljoonan 
henkilöä ja työläisten yleisluku on n  miljoonaa. Englannissa on eri 
suuntaisissa ammattiliitoissa ja puolueissa likipitäen 5 mäj. henki
löä, mutta työläisten yleisluku on 14 miljoonaa. Amerikan Yhdys
valloissa on järjestyneitä työläisiä 5 milj. ja työläisten yleisluku 38 
milj. Likipitäen samanlainen on suhdeluku myöskin muissa maissa

Normaalisena aikana tämä joukko on poliittisen elämän ulko
puolella. Mutta nyt alkaa tämä jättiläisjoukko yhä enemmän liikeh- 
tiä, tulee mukaan poliittiseen elämään, esiintyy poliittisella näyttä
mön ä.\

Puolueen ulkopuolella olevien luokkaelimien muodostaminen on 
parhaimpana muotona yhteisrintaman toteuttamiseksi, laajentami
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seksi ja lujittamiseksi laajoissa joukoissa. Nämä elimet tulevat ole
maan parhaimpana tukena myöskin yhteisrintaman vastustajain 
yrityksiä vastaan rikkoa työväenluokan yhteistoiminta.

FA SISM IV  A S T A 1SE S T  A K A N S A N R IN T A M A S T A

Työtätekevien joukkojen m obi li soim is tehtävässä taisteluun fasis
mia vastaan on erittäin tärkeänä tehtävänä laajan fasis min vastaisen 
kansanrintaman muodostaminen proletaarisen yhteisrintaman pöh- 
jolla. Proletariaatin koko taistelun menestys on kiinteästi sidottu 
taisteluliiton muodostamiseen proletariaatin ja työtätekevän talon
poikaisten kanssa ja kaupunkien pikkuporvariston perusjoukkojen 
kanssa, jotka muodostavat enemmistön väestöstä teollisesti kehitty
neissäkin maissa.

Agitatsionissaan fasismi, yrittäessään saada nämä joukot puolel
leen, pyrkii asettamaan kaupungin ja maaseudun työtätekevät jou
kot vallankumouksellisen proletariaatin vastakohdaksi, peloittelee 
pikkuporvaristoa “ punaisella vaaralla” . Meidän on käännettävä terä 
ja osoitettava työtätekeville talonpojille, käsityöläisille ja työtäteke
välle intelligenssille, mistä uhkaa todellinen vaara; konkreettisesti 
osoitettava kuka sälyttää talonpojan kannettavaksi verotaakan, kis
koo hänestä koronkiskurin prosentit; kuka omistaa parhaimmat 
maat ja kaikki rikkaudet, häätää talanpojan ja hänen perheensä 
maatilkultaan ja tuomitsee työttömyyteen ja kurjuuteen. Konkreetti
sesti selvitettävä, kärsivällisesti ja sitkeästi selvitettävä, kuka köyh
dyttää käsityöläisiä, rasittaa ammatinharjoittajia veroilla, korkealla 
vuokramaksulla ja heille mahdottomalla kilpailulla. Kuka heittää 
kadulle ja jättää ilman työtä työtätekevän intelligenssia laajat jou
kot.

Mutta tämä on riittämätöntä.
Fasisminvastaisen kansanrintaman muodostamisessa on tärkein

tä, ratkaisevampaa vallankumouksellisen proletariaatin päättävä 
hyökkäys näiden kansakerrosten ja erittäin työtätekevän talonpoi
kaisten vaatimuksien puolustamiseksi, vaatimuksien, jotka käyvät 
yhteen proletariaatin perusvaatimuksien kanssa; taistelun kulussa 
on yhdistettävä työväenluokan vaatimukset näihin vaatimuksiin.

rasisminvastaisen kansan rintaman muodostamisessa on suu
resta merkityksestä suhtautuminen niihin järjestöihin ja puolueisiin, 
joihin kuuluu huomattava osa työtätekevää talonpoikaisia ja kau
pungin pikkuporvariston perusjoukot.

Suurin osa näistä puolueista ja järjestöistä, niin poliittiset kuin 
taloudellisetkin ovat kapitalistisissa maissa vielä porvariston vaiku
tuksen alla ja kulkevat sen mukana. Näiden puolueiden ja järjes-
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töjen yhteiskunnallinen kokoonpano on kirjava. Niihin kuuluvat 
suurkulakit ja maattomat talonpojat, suurkauppiaat ja pikkukau- 
panharjohtajat, mutta johto niissä kuuluu edellisille —  suurpää
oman asiamiehille. Tämä velvoittaa meitä erilaiseen suhtautumiseen 
näihin järjestötkin, ottaen huomioon että jäsenjoukko useinkaan ei 
tunne johtonsa todellista poliittista naamaa. Eri tilanteissa me voim
me ja meidän täytyy ponnistaa voimamme, näiden järjestöjen por
varillisesta johdosta huolimatta, vetääksemme nämä puolueet ja 
järjestöt tai niiden vissi osa fasismin vastaisen kansanrintaman puo
lelle. Tällainen on nykyään tilanne esim. Ranskassa radikaaliseen 
puolueeseen nähden, Yhdysvalloissa —  erilaisiin farmarijärjestöihin 
nähden. Puolassa “ Stronnizvo Ljudoveen”  nähden, Jugoslaviassa 
Kroatian talonpoikaispuolueeseen nähden, Bulgariassa maatalous! iit- 
toon nähden, Kreikassa agraari järjestöön nähden jne. Riippumatta 
siitä, onko meillä mahdollisuutta vetää nämä puolueet ja järjestöt 
kansanrintaman puolelle, meidän taktiikkamme on kaikissa olo
suhteissa tähdättävä siihen, jotta vedämme niihin kuuluvat pikku
talon pojat, ammatinharjoittajat ja käsityöläiset y.m. fasismi n vastai
seen kansanrintamaan.

Tästä näette siis, että koko linjalla on tehtävä loppu usein ha
vaittavasta aliarvioimisesta, yliolkaisesta suhtautumisesta talonpoi
kain, a m mäti n harjoitta] ai n ja kaupunkien pikkuporvarillisten jouk
kojen erilaisiin järjestöihin ja puolueisiin,

Y H T E IS R IN T A M A N  SOLM U K Y S Y M Y K S E T  E R I M AISSA

Joka maassa ovat solmul{ysymykset, jotka tällä etapilla kiinnos
tavat mitä laajempia joukkoja, joiden ympärille on kehitettävä tais
telu yhteisrintaman muodostamiseksi. Oikein löytää nämä solmu
kohdat, solmukysymykset, — se merkitsee taata ja jouduttaa yh
teisrintaman muodostaminen.

A ) A M ER IK A N  Y H D Y S V A L L A T

Otamme esimerkiksi kapitalistisen maailman sellaisen tärkeän 
maan kuin American Yhdysvallat. Kriisi on saanut liikkeelle mil
joonaiset joukot. Vararikkoutui kapitalismin elvyttämissuunnicelma. 
Laajat joukot alkavat vieraantua porvarillisista puolueista ja ovat 
nyt tienhaarassa.

Syntyvä Amerikan fasismi yrittää suunnata näiden joukkojen 
pettymyksen ja tyytymättömyyden taantumuksellisia fasistisia teitä 
pitkin. Tässä yhteydessä Amerikan fasismin kehityksen omalaatui
suus on siinä, että tällä kehityskaudellaan se esiintyy pääasiassa op- 
positsionin muodossa fasismia vastaan “ ei-a merikala isena”  virtauk-
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scna, ulkomailta tuotuna virtauksena. Eroitukseksi Saksan fasis
mista, joka esiintyy perustuslain vastaisilla tunnuksilla, Amerikan 
fasismi yrittää esittää itsensä perustuslain puolesta taistelijana ja 
‘‘Amerikan demokratian”  puolustajana. Se ei ole vielä välittömästi 
uhkaava voima. Mutta jos sen onnistuu pujottautua laajoihin jouk
koihin, jotka ovat pettyneet vanhoihin porvarillisiin puolueisiin näh
den, niin silloin se voi tulla vakavaksi vaaraksi aivan lähiaikoina.

Mutta mitä merkitsisi fasismin voitto Yhdysvalloissa? Työtäteke
ville joukoille se merkitsisi tietysti riistokomennon suunnatonta voi
mistumista ja työväenliikkeen murskaamista. Mutta minkälainen 
olisi fasismin tämän voiton kansainvälinen merkitys? Kuten tun
nettua Yhdysvallat eivät ole Unkari eikä Suomi, ei Bulgaria eikä 
Latvia. Fasismin voitto Yhdysvalloissa muuttaisi hyvin oleellisesti 
koko kansainvälisen tilanteen.

Voiko näissä olosuhteissa Amerikan proletariaatti tyytyä vain 
luokkatietoisen etujoukon järjestämiseen, joka on valmis kulkemaan 
vallankumouksellista tietä? Ei.

Hyvin todennäköistä on, että Amerikan proletariaatin edut vaa
tivat kertakaikkisen pesäeron tekemistä kaikista kapitalistisista puo
lueista. Sen on välttämätöntä löytää tie ja sopivat muodot estääk
seen aikanaan laajojen tyytymättömien työtätekevien joukkojen val
taamisen fasismin taholta, Ja tässä on sanottava: työtätekevien
joukkopuolueen muodostaminen, "työläis- ja jarmareiden puolueen" 
muodostaminen olisi sellaisena sopivana muotona Amerikan oloissa. 
Tällainen puolue olisi \ansan joukjtonntaman erikoisena muotona 
Amerikassa, puolueena, joka asetettaisiin trustien ja pankkien sekä 
kasvavan fasismin vastapainoksi. Tällainen puolue ei olisi tietysti
kään sosialistinen eikä kommunistinen. Mutta sen täytyy olla fasis
min vastainen ja se ei saa olla kommunisminvastainen. Tämän puo
lueen ohjelma on tähdättävä pankkeja, trusteja ja monopoolla vas
taan, kansan päävihollisia vastaan, jotka keinottelevat sen köyhyy
dellä. Tämä puolue voi olla tarkoitustaan vastaava vain siinä ta
pauksessa, jos se puolustaa työväenluokan jokapäiväisiä etuja, tais
telee todellisen sosiaalisen lainsäädännön puolesta; jos se tulee tais
telemaan maasta valkoisille ja mustille maattomille, heidän vapaut
tamiseksi velkataakasta; jos se tulee vaatimaan farmarien velkojen 
likvidoimista; jos se tulee taistelemaan neekerien tasa-arvo is uuden 
puolesta, sotaveteraanien vaatimuksien puolustamiseksi, vapaiden 
ammattien edustajain etujen puolustamiseksi, pikkukauppiaiden ja 
käsityöläisten puolustamiseksi. Ja niin edelleen.
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On itsestään selvää, että tällainen puolue tulee taistelemaan 
edustajaansa asettamisesta paikalliseen itsehallintaan, eri valtioiden 
huomattaviin elimiin, kongressiin ja senaattiin.

Toverimme Yhdysvalloissa menettelivät oikein, tehdessään aiot- 
teen tällaisen puolueen muodostamiseksi. Mutta heidän on vielä 
ryhdyttävä tositoimiin, jotta tällaisen puolueen muodostaminen tu
lisi itse joukkojen asiaksi. Kysymys “ työläis-farmari” -puolueen pe
rustamisesta ja sen ohjelma on käsiteltävä kansan joukkokokouk
sissa. On välttämätöntä kehittää laaja liike tämän puolueen muo
dostamiseksi ja asettuttava sen. johtoon. Ei saa missään tapauksessa 
antaa alotetta tämän puolueen järjestämiseksi niiden ainesten kasiin, 
jotka haluavat käyttää hyväkseen miljoonien joukkojen tyytymättö
myyttä, joukkojen, jotka ovat pettyneet molempiin porvarillisiin, 
demokraattiseen ja tasavaltalaiseen puolueeseen nähden, “ kolman
nen” puolueen muodostaiseksi Yhdysvalloissa, kommunisti mi vastai
sen puolueen, vallankumouksellista liikettä vastaan tähdätyn puo
lueen muodostamiseksi.

B) E N G L A N T I

Englannissa Mosleyn fasistinen järjestö joutui taka-alalle Englan
nin työläisten joukkoesiintymisten tuloksena. Mutta me emme saa 
sulkea silmiämme siltä seikalta, että n. s. “ kansallinen hallitus”  to
teuttaa joukon taantumuksellisia toimenpiteitä työväenluokkaa vas
taan, toimenpiteitä, jotka helpottavat porvaristoa tarpeen tullen siir
tymään fasistikomentoon. Taistella fasismin vaaraa vastaan Englan
nissa tällä etapilla merkitsee taistella ennenkaikkea “ kansallista hal
litusta”  vastaan, sen taantumuksellisia toimenpiteitä vastaan, pää
oman hyökkäystä vastaan, työttömien vaatimuksien puolesta, työ
paikkojen alentamista vastaan, kaikkien lakien, peruuttamisen puo
lesta, joiden avulla Englannin porvaristo alentaa joukkojen elin
tasoa.

Mutta työväenluokan kasvava viha “ kansallista hallitusta”  vas
taan yhdistää yhä laajemmat joukot tunnuksella muodostaa Englan
nissa uusi työväenhallitus. Voivatko kommunistit aliarvioida laajo
jen joukkojen mielialan, joukkojen, jotka ovat säilyttäneet vielä 
uskonsa työväenhallitukseen ? E i, toverit. Meidän täytyy löytää tie 
näiden joukkojen luo. Me sanomme heille avoimesti kuten sen 
teki Englannin kommunistisen puolueen XIII edustajakokous: Me, 
kommunistit, olemme neuvostovallan puolustajia, ainoana valtana, 
joka kykenee vapauttamaan työläiset kapitalismin ikeestä. Mutta 
te vaaditte työväen hallitusta? Hyvä. Me taistelimme ja taistelem
me käsikädessä kanssanne “ kansallisen hallituksen”  häviön puolesta.
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Me olemme valmiit tukemaan taisteluanne uuden työ väen h a Uit uk
sen muodostamiseksi huolimatta siitä, että molemmat työväcnhalli- 
tukset eivät ole täyttäneet työväenpuolueen antamia lupauksia työ
väenluokalle. Emme odota tältä hallitukselta sosialististen toimenpi
teiden toteuttamista. Mutta miljoonien työläisten nimessä me esi
tämme sille vaatimuksen puolustaa työväenluokan ja kaikkien työ
tätekevien jokapäiväisiä taloudellisia ja poliittisia etuja. Käsitel- 
käamme yhdessä yhteinen vaatimuksien ohjelma ja toteuttakaam
me ne yhteiset toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä proletariaa
tille torjuakseen “ kansallisen hallituksen”  taantumuksellinen hyök
käys, pääoman ja fasismin hyökkäyksen, uuden sodan valmistelun. 
Englantilaiset toverit ovat valmiina esiintymään tällä pohjalla yh
dessä työväenpuolueen järjestöjen kanssa vastaisissa parlamenttivaa
leissa “ kansallista hallitusta" vastaan, sekä myöskin Lloyd Georgea 
vastaan, joka omalla tavallaan yrittää saada joukot mukaansa työ
väenluokkaa vastaan Englannin porvariston eduksi.

Englannin kommunistien tällainen asenne on oikea. Se helpoit- 
taa heitä tradeunioiden ja työväenpuolueen miljoonaisten joukkojen 
yhteisrintamataistelun järjestämisessä.

Ollen aina taistelevan proletariaatin eturiveissä, osoittaen jou
koille ainoan oikean tien — taistelutien porvariston vallankumouk
selliseen kukistamiseen ja neuvostovallan pystyttämiseen, kommu
nistit evät saa aktuaalisia poliittisia tehtäviään määritellessään hyp
piä joukkoliikkeen niiden välttämättömien etappien yli, jonka ku
lussa työläisjoukot huomaavat kokemuksen pohjalla kaikki harha
luulonsa ja piirtyvät kommunismin puolelle.

C ) R A N SK A

Ranska on sellainen maa, missä työväenluokka näyttää esimerk
kiä koko kansainväliselle proletariaatille siitä, miten on taisteltava 
fasismia vastaan. Ranskan kommunistinen puolue näyttää Komin
ternin kaikille sektioille esimerkkiä siitä, miten on toteutettava yh- 
teisrintamataktiikkaa, sosialistiset työläiset näyttävät esimerkkiä sii
tä, miten on meneteltävä tällä kertaa sosialidemokraattisten työläis
ten muissakin kapitalistisissa maissa taistelussa fasismia vastaan. 
{ Suosionosoituksia). Kuluvan vuoden heinäkuun 14  päivän fasis- 
minvastaisella mielenosoituksella Pariisissa ja lukuisilla mielenosoi
tuksilla muissa kaupungeissa, johon osallistui puoli miljoonaa hen
kilöä, on tavattoman suuri merkitys. Tämä on, ei vain työläisten 
yhteisrintaman liike, vaan se oli laajan yleiskansallisen rintaman 
alkua fasismia vastaan.
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Tämä yhtcisrintamaliike nostaa työväenluokan uskoa omiin voi
miinsa, lujittaa sen tietoisuutta omaan johtavaan osuuteensa talon
poikais toon nähden, kaupunkien pikkuporvaristoon, intellLgcnssiin 
nähden, laajentaa kommunistisen puolueen vaikutuksen työväen- 
joukkoihin nähden ja siis tekee proletariaatin vielä voimakkaam
maksi taistelussa fasismia vastaan. Se mobilisoi aikanaan joukkojen 
valppauden fasismin vaaraan nähden. Ja se tulee olemaan tartuUar 
vana esimerkkinä fasismin vastaisen taistelun kehittämiseksi muissa
kin kapitalistisissa maissa, sillä on reipastuttava vaikutus fasisti- 
diktatuurin painamaan Saksan proletariaattiin.

Voitto on suuri, sitä ei voida kieltää, mutta se ei vielä ratkaise 
fasismi n vastaisen taistelun kulkua. Ranskan kansan vallitseva enem
mistö on epäilemättä fasismia vastaan. Aseellisen voimansa avulla 
porvaristo tekee väkivaltaa kansan tahdolle. Fasistinen liike kehittyy 
jatkuvasti aivan vapaasti monopolistisen pääoman aktiivisella tu
ella, porvariston valtiokoneiston, Ranskan armeijan yleisesikunnan 
ja kaikenlaisen taantumuksen tuen —  katolilaisen kirkon tukemana. 
Kaikkien voimakkain fasistinen järjestö —■ “ Taisteluristi”  käsittää 
nykyään 350,000 aseellista jäsentä, joiden ydinjoukon muodostavat 
60,000 varaväen upseeria. Sillä ovat lujat asemat poliisilaitoksessa, 
santarmilaitokscssa, armeijassa ja ilmailujoukoissa, koko valtioko
neistossa. Viimeiset kunnallisvaalit osoittivat, että Ranskassa kasva
vat et ainoastaan vallankumoukseniset voimat, vaan myöskin fasis
min voimat. Jos fasismi onnistuu pääsemään laajoihin talonpoikais
joukkoihin ja saamaan armeijan erään osan tuen, neutralisoidcssaan 
toisen osan armeijasta, niin Ranskan työtätekevät joukot eivät voi 
estää fasismin valtaantuloa. Älkää unhoittako, toverit, että Ranskan 
työväenliikkeen organisatooriset heikkoudet helpottavat fasistisen 
hyökkäyksen menestystä. Työväenluokalla ja Ranskan kaikilla fa
sismi n vastaisilla taistelijoilla ei ole mitään perusteita rauhoittua jo 
saavutettuihin tuloksiin.

Minkälaiset tehtävät ovat Ranskan työväenluokan edessä?

Ensi\si}{tn, yhteisrintaman saavuttaminen ei ainoastaan poliitti
sella alalla, vaan myöskin taloudellisella alalla, järjestääkseen tais
telun pääoman hyökkäystä vastaan, murtaakseen painostuksellaan 
reformistisen työn konfederationin johto huippujen osoittaman yh
teisrintaman vastustamisen.

Toiseksi, pyrkiä ain mattiin «oy htenäisyyden toteuttamiseen Rans
kassa: Yhtenäiset ammattiliitot luokkataistelun pohjalla.

Koimanne\si, vetää fasismi n vastaiseen liikkeeseen laajat talon
poikaisjoukot, pikkuporvariston joukot ja antaa niiden jokapiiiväi-
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sille vaatimuksille erikoinen tila fasismi n vastaisen kansanrintaman 
ohjelmassa.

Neljänneesi, lujittaa organisatorisesti ja laajentaa fasismi n vas
taista liikettä muodostamalla fasismin vastaisen kansanrintaman puo
lueen ulkopuolella olevia elimiä, paljon laajempia elimiä kuin ny
kyään Ranskassa toimivat työtätekevien puolue ja järjestöt.

Viidenneeni painostuksellaan pyrittävä fasististen järjestöjen ha
joittamiseen ja aseistariisumiseen salaliittojarjestÖinä tasavaltaa vas
taan ja Hitlerin asiamiehinä Ranskassa.

Kuudenneeni, pyrittävä puhdistamaan valtiokoneisto, armeija, 
poliisilaitos salaliittolaisista, jotka valmistavat fasisti kaappausta.

Seitsemänneesi, kehitettävä taistelu katolisen kirkon taantumuk
sellisen klikin johtajia vastaan Ranskan fasismin tärkeimpänä tu
kena.-

Kahdeksanneksi, sitoa fasismivastaisccn liikkeeseen armeija 
muodostamalla sen keskuudessa tasavallan ja perustuslain punlus- 
tuskomissioita niitä vastaan, jotka haluavat käyttää armeijaa perus
tuslaini vastaista valtiokaappausta varten (suosio n o soitu ksia), estää 
taantumukselliset voimat rikkomasta Neuvostoliiton ja Ranskan 
välistä sopimusta, joka puolustaa rauhan asiaa Saksan fasismin 
hyökkäystä vastaan (suosionosoitaksia).

Ja jos Ranskassa fasismin vastainen liike johtaa sellaisen hallituk
sen muodostamiseen, joka toteuttaa taistelua, ei sanoissa vaan te
oissa Ranskan fasismia vastaan, tulee toteuttamaan rasisminvastaisen 
kansanrintamaohjelman vaatimuksia, niin kommunistit jäädessään 
kaikenlaisen porvarillisen hallituksen leppymättömäksi vihollisiksi 
ja neuvostovallan puolustajiksi tulevat siitä huolimatta yhä kasvavan 
fasismin vaara n edessä puolustamaan tällaista hallitusta. (Suosion- 
osoituesia).

Y H T E ISR IN T A M A  JA  F A S IS T IS E T  JO U K K O JÄ R JE S T Ö T

Toverit, taistelu yhteisrintaman muodostamiseksi niissä maissa, 
missä ovat vallassa fasistit, on ehkä tärkein tehtävä, joka on nyt 
edessämme. Siellä tietystikin taistelua käydään paljon raskaimmissa 
olosuhteissa kuin niissä maissa, missä on julkinen työväenliike. Mut
ta fasistisissakin maissa ovat kaikki edellytykset todellisen fasismin- 
vastaisen kansanrintaman muodostamiseksi taistelussa fasismin dik
tatuuria vastaan, sillä sosialidemokraattiset, katoliset ja muut työ
läiset esim. Saksassa voivat paljon välittömämmin tuntea yhteistais- 
tclun välttämättömyyden kommunistien kanssa fasistidiktatuuria 
vastaan. Pikkuporvariston ja talonpoikaisten laajat joukot, jotka
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ovat jo kokeneet fasistisen herruuden seuraukset, ovat yhä enemmän 
tyytymättömiä ja pettyneet ja tämä heipoittaa niiden vetämistä fa- 
sisminvastaiscen kansanrintamaan.

Fasististen maiden, erikoisesti Saksan ja Italian, missä fasismi 
on saanut joukkopohjan ja pakoiui työläiset ja muut työtätekevät 
järjestöihinsä, perustehtävänä on fasismin diktatuuria vastaan täh
dätyn ulkopuolisen taistelun oikein yhdistäminen sen hajoittamiseen 
sisältä päin fasistisissa joukkojärjestöissä. On välttämätöntä tutkia, 
omaksua ja käyttää näiden maiden konkreettisia olosuhteita vastaa
vasti niitä erikoisia metoodeja, jotka edistävät fasismin joukkopoh
jan luhistumista ja valmistavat pohjan fasismin diktatuurin kukista
miselle. Tämä on tutkittava, omaksuttava ja sovellutettava käytän
töön, eikä huudettava: “ Alas Hitler", “ Alas Mussolini” . On tutkit
tava, omaksuttava ja sovellutettava käytäntöön.

Tämä on vaikea ja monimutkainen tehtävä. Se on sitäkin vai
keampaa, koska kokemuksemme menestyksellisessä taistelussa fa- 
sistidiktatuuria vastaan ovat hyvin rajoitetut. Italialaiset toverimme 
esimerkiksi ovat taistelleet fasistidiktatuurin oloissa jo noin 13 vuot
ta. Mutta he eivät ole onnistuneet kehittämään todellista joukko- 
taistelua fasismia vastaan ja siksi he ovat voineet hyvin vähän aut
taa myönteisellä kokemuksellaan toisia kommunistisia puolueita 
fasistisissa maissa.

Saksalaiset ja italialaiset kommunistit ja kommunistit muissa 
fasistisissa maissa sekä myöskin nuorisoliittolaiset ovat näyttäneet 
sankaruuden ihmetekoja, joka päivä he ovat antaneet ja antavat 
suuria uhreja. Tämän sankaruuden ja näiden uhrien edessä me kal
listamme päämme. Mutta yksin sankaruus ei riitä. (Suosionosoituk
sia). Tämä sankaruus on yhdistettävä jokapäiväiseen työhön jou
koissa, sellaiseen konkreettiseen taisteluun fasismia vastaan, jotta 
saataisiin tuntuvampia tuloksia. Taistelussamme fasistidiktatuuria 
vastaan on hyvin, vaarallista pitää haluamaamme asiaa olevana. On 
pidettävä lähtökohtana tosiasioita, todellista konkreettista tilannet
ta.

Minkälainen on nykypäivien todellisuus esim. Saksassa?

Joukoissa kasvaa tyytymättömyys ja pettymys fasismin diktatuu
rin politiikkaan, tyytymättömyys, joka saa lakkojen ja muiden 
esiintymisien muodon. Kaikista näistä yrityksistä huolimalta fasis
mi ei ole onnistunut poliittisesti valtaamaan puolelleen työläisten pe
rusjoukkoja, se kadottaa ja yhä enemmän tulee kadottamaan enti
setkin puolustajansa. Mutta meidän on kuitenkin muistettava, eitä 
työläiset, jotka ovat vakuutettuja fasistisen diktatuurin kukistamis
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mahdollisuudesta ja jotka ovat valmiit jo tänään aktiivisesti tais
telemaan sen kukistamiseksi, muodostavat vähemmistön, se olem
me me, kommunistit ja sosialidemokraattisten työläisten vallanku
mouksellinen osa. Enemmistö työtätekevistä ei ole vielä tietoinen tä
män diktatuurin kukistamisen realisista ja konkreettisista mahdolli
suuksista ja teistä sekä on vielä odottavalla kannalla. Tämä on otet
tava huomioon kun me määrittelemme tehtäviämme taistelussa fa
sismia vastaan Saksassa ja kun haemme, tutkimme ja sovellutamme 
käytäntöön erikoisia metoodcja fasistidiktatuurin kukistamiseksi ja 
horjuttamiseksi Saksassa.

Antaaksemme tuntuvan iskun fasistidiktatuurille on meidän is
kettävä kipeämpään kohtaan. Missä on fasistidiktatuurin Akilleen 
kantapää? Sen yhteiskunnallisessa pohjassa. Jälkimäinen on hyvin 
kirjava. Se käsittää eri luokat ja yhteiskunnan eri kerrokset. Fa
sismi julisti itsensä kaikkien luokkien ja väestökerroksien ainoak
si edustajaksi: tehtailijan ja työläisen, miljonäärin ja työttömän, 
junkkerin ja pientalonpojan, suurkapitalistin ja käsityöläisen. Se 
kuvittelee puolustavansa fa t s ie n  näiden kerroksien etuja, kansan 
etuja. Mutta suurporVariston diktatuurina fasismi joutuu kiertä- 
mättömästi konfliktiin sosiaalisen joukkopohjansa kanssa, koska fa
sistidiktatuurin aikana yhä selvemmin näkyvät luokkavastakohdat 
finanssi ma gnaatticn ja kansan enemmistön välillä.

Me voimme viedä joukot päättävään taisteluun fasistidiktatuurin 
kukistamiseksi vain vetämällä fasistijärjestöihin pakolla ajetut tai 
epätietoisina niihin liittyneet työläiset yksinkertaisempaan liikkee
seen niiden taloudellisten, poliittisten ja kulttuuristen etujen puo
lustamiseksi. Juuri siksi täytyy kommunistien työskennellä näissä 
järjestöissä jäsenjoukon jokapäiväisten etujen parhaimpina puolta
jina, ottaen huomioon, että sen mukaan, kun näissä järjestöissä ole
vat työläiset alkavat yhä useammin vaatia oikeuksiaan ja puolustaa 
etujaan, he joutuvat kiertämättömästi yhteentörmäykseen fasistidik
tatuurin kanssa.

Kaupungin ja maaseudun työtätekevien joukkojen jokapäiväis
ten ja alussa yksinkertaisempienkin vaatimusten puolustamisen poh
jalla voidaan suhteellisen helposti löytää yhteinen kieli ei ainoastaan 
tietoisten fasisminvastustajain kanssa vaan myöskin niiden työtä
tekevien kanssa, jotka vielä puolustavat fasismia, mutta jotka ovat 
pettyneet ja tyytymättömiä sen politiikkaan, jotka nurisevat ja ha
kevat tilaisuutta ilmaista tyytymättömyytensä. Yleensä meidän on 
tehtävä itsellemme selväksi se, että koko taktiikkamme fasistisen 
diktatuurin maissa on oltava sellainen, ettei se karkoita luotaan fa
sismin puolustajain rivijäseniä, ei heittäisi heitä uudestaan fasismin
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helmaan, vaan että syvennettäisiin fasistien johtomiesten ja fasistien 
puolustajani rivijäseninä olevien työtätekevien joukkojen välillä 
olevaa kuilua.

Ei tarvitse kainostella, toverit, jos jokapäiväisten etujensa ympä
rille mobilisoidut ihmiset pitävät itseään välinpitämättöminä poli
tiikkaan nähden tai fasismin tukijoina. Meille on tärkeätä vetää hei
dät liikkeeseen, vaikka se alussa ei kulkisikaan vielä avoimesti, 
avoimen taistelun tunnuksilla fasismia vastaan, mutta objektiivises
ti se on jo fasisminvastainen liike, se asettaa nämä joukot fasisti- 
diktatuuria vastaan.

Kokemus opettaa meitä, että vaarallisena ja vääränä on sellai
nen katsantokanta, että muka fasistidiktatuurin maissa on yleensä 
mahdotonta esiintyä julkisesti tai puoli julkisesti. Tällaisen katsan
tokannan tukeminen merkitsee passiivisuuteen vajoamista, todelli
sesta joukkotyöstä kieltäytymistä. Totta, fasistidiktatuurin olosuh
teissa on vaikea löytää julkisen tai puoli julkisen esiintymisen muo
dot ja metoodit. Mutta kuten useissa muissakin kysymyksissä tien 
osoittaa itse elämä ja itse joukkojen alottecllisuus, josta on joukko 
esimerkkejä ja jotka meidän on nyt yhdistettävä ja käytettävä niitä 
jarjestyneesii ja tarkoituksenmukaisesti. On välttämätöntä tehdä 
päättävä loppu kaikesta työn aliarvioimisesta fasistisissa joukkojär- 
jestöissä. Italiassa ja Saksassa ja useissa muissa fasistisissa maissa 
ovat toverimme peittäneet passiivisuuttaan ja kieltäytymistään työs- 
kentelemästä fasistisissa joukkojärjestöissä, työllä tuotantolaitoksissa, 
jonka he asettavat vastapainoksi työlle fasistisissa järjestöissä. Mutta 
todellisuudessa tällainen kaavamainen vastakkainen asettaminen 
johti siihen, että työtä tehtiin tavattoman heikosti ja joskus ei toi
mittu fasistisissa joukkojärjestöissä eikä tuotantolaitoksissa.

Mutta fasististen maiden kommunisteille on erittäin tärkeätä 
olla kaikkialla siellä, missä on joukkoja. Fasismi anasti työläisiltä 
heidän omat legaaliset järjestönsä. Se tyrkytti niille fasistiset jär
jestöt ja siellä ovat joukot —  pakoitettuna tai vapaaehtoisesti. Nämä 
fasismin joukkojärjestöt voivat ja niiden täytyy olla meille legaalise
na tai puolilcgaalisena toimintakenttänä, missä me saamme yhteyden 
joukkoihin. Ne voivat ja niiden täytyy olla meille legaalisena, puo- 
lilegaaliscna lähtökohtana joukkojen jokapäiväisten etujen puolusta
misesta. Näiden mahdollisuuksien hyväksikäyttämiseksi kommunis
tien on pyrittävä saamaan vaalitoimia fasistisissa joukkojärjestöissä, 
tarkoituksella olla yhteydessä joukkojen kanssa, kertakaikkiaan va
pauduttava siitä ennakkoluulosta, että tällainen työmuoto on vallan
kumoukselliselle työläiselle ala-arvoinen.
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Saksassa esimerkiksi on n.s. “ tehdasvaltuutettujen”  järjestelmä. 
Mutta missä on sanottu, että meidän täytyy antaa näissä järjes
töissä yksinvalta fasisteille? Emmekö me voi yrittää yhdistää tuo
tantolaitoksilla kommunistista, sosialidcmokratisia, katolisia ja mui
ta fasisminvastaisia työläisiä, jotta he “ tehdasvaltuutettujen”  listaa 
äänestäessä pyyhkisivät työnantajain ilmeisten asiamiesten nimet 
yli ja esittäisivät muita ehdokkaita, jotka nauttivat työläisten luot
tamusta? Käytäntö on osoittanut, että tämä on mahdollista.

Eikö käytäntö osoita, että yhdessä sosialidemokraattisten ja mui
den tyytymättömien työläisten kanssa voidaan vaatia tehdasvaltuu- 
tetuilta työläisten etujen todellista puolustamista?

Ottakaamme “ Työn rintama" Saksassa tai fasistiset ammattiliitot 
Italiassa. Eikö voida vaatia “ Työn rintaman”  toimihenkilöiden va
litsemista eikä nimittämistä, vaatia, jotta paikallisten ryhmien johta
vat elimet selostaisivat toimintaansa jäseniensä kokouksissa, eikö 
voida ryhmän vaatimuksilla kääntyä työnantajan tai “ tyÖinspekto- 
rin”  puoleen, “ Työn rintaman”  korkeimpien elimien puoleen. Tämä 
on mahdollista ehdolla, että vallankumoukselliset työläiset todella 
työskentelevät “ Työn rintamassa”  ja pyrkivät saamaan vaalitoimia 
siellä.

Tällaiset työmetoodit ovat mahdollisia ja tarpeelliset muissakin 
fasistisissa joukkojärjestöissä — hi Meriläisessä nuorisoliitossa, urhei
lujärjestöissä, “ Kraft Durch frcude"-järjestössä, “ Doppo Lavoro” - 
järjestossa Italiassa, kooperatiiveissa jne.

Toverit, te muistatte muinaistarun Troijan valtauksesta. Troija 
ympäröitiin hyökkäävältä armeijalta ylipääsemättömillä seinillä, fa 
hyökkäävä armeija menetti monia uhreja eikä saavuttanut voittoa 
niin kauan kunnes kuuluisan Troijan hevosen avulla pääsi kaupun
kiin, vastustajan keskukseen.

Mc, vallankumoukselliset työläiset, emme saa kainostella sovel- 
luttaessammc samanlaista taktiikkaa fasistista vihellistämme koh
taan, joka puolustautuu kansalta puukkojun kkariensa elävällä sei
nällä. (Suosionosoituksia).

Se, joka ei käsitä tällaisen taktiikan sovel liittämisen välttämättö
myyttä fasismiin nähden, se joka katsoo tällaisen suhtautumisen 
“ alentavaksi” , se voi olla hyvä toveri, mutta hän on, sallikaa minun 
sanoa, lörpöttelyä eikä vallankumouksellinen, se ei osaa viedä jouk
koja fasistidiktatuurin kukistamiseen. (Suosionosoituksia).

Saksan ja Italian y.m. maiden fasististen järjestöjen ulkopuolella 
ja sisällä syntyvä yhteisrintaman joukkoliike, maissa, missä fasis
milla on joukkopohja, ottaen lähtökohdaksi alkeellisimmat vaati
mukset ja muuttaen taisteluinuotoja ja tunnuksia tämän taistelun
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laajetessa ja kasvaessa, yhteisrintama tulee olemaan sinä voimana, 
joka murskaa nykyään monesta mut tumat to malta linnakkeelta tun
tuvan fa$i5tidiktatuunn.

Y H T E IS R IN T A M A  N IIS S Ä  M AISSA, M ISSÄ  SO SIA LID E 
M O K R A A T IT  O V A T  H A L L IT U K S E S S A

Taistelu yhteisrintaman puolesta asettaa vielä toisenkin hyvin 
tärkeän probleemin — yhteisrintama niissä maissa, missä sosiali
demokratia on hallituksessa tai vallassa on kokoomushallitus, johon 
osallistuvat sosialistit kuten esim. Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, 
Tshekkoslovakiassa ja Belgiassa,

Meidän absoluuttisen kielteinen suhtautumisemme sosialidemok
raattisiin hallituksiin, jotka ovat porvariston kanssa sovit tel uh a li
tuksia, on tunnettua. Mutta tästä huolimatta me emme katso sosia
lidemokraattisia hallituksia tai kokoomushallituksia sosialidemok
raattisista ja porvarillisista puolueista voittamattomana esteenä yh
teisrintaman muodostamiseksi sosialidemokraattien kanssa määrä
tyissä kysymyksissä. Me katsomme, että tässäkin tapauksessa on 
täysin mahdollista ja välttämätön yhteisrintama työtätekevän kan
san jokapäiväisten etujen puolustamiseksi taistelussa fasismia vas
taan. Tietystikin maissa, missä sosialidemokraattisten puolueiden 
edustajat osallistuvat hallitukseen, on sosialidemokratian johto teh
nyt suurimpaa vastarintaa proletaariselle yhteisrintamalle. Tämä on 
täysin ymmärrettävää, he haluavat näyttää porvaristolle, että juuri 
he parhaiten ja o veli minin osaavat pitää kurissa tyytymättömiä 
työläisjoukkoja ja suojella ne kommunismin vaikutukselta. Kui
tenkaan se seikka, että sosialidemokraattiset ministerit suhtautuvat 
kielteisesti proletaariseen yhteisrintamaan, ei missään tapauksessa 
voi puolustaa sellaista asiaintilaa, kun kommunistit eivät tee mitään 
proletariaatin yhteisrintaman muodostamiseksi.

Toverimme Scandinavian maissa usein kulkevat pienemmän 
vastuksen tietä, rajoittuvat vain sosialidemokraattisten hallituksien 
propagandamaiseen paljastamiseen. Tämä on virhe. Esimerkiksi 
Tanskassa ovat sosialidemokraattiset johtajat istuneet hallituksessa 
jo kymmenen vuotta ja kommunistit ovat kymmenen vuoden ai
kana joka päivä toistaneet, että tämä on porvarillinen, kapitalisti
nen hallitus. Täytyy otaksua, että tämän propagandan tuntevat 
Tanskan työläiset. Se seikka, että huomattava enemmistö antaa 
äänensä sosialidemokraattiselle hallituspuolueelle, osoittaa, että hal
lituksen paljastamispropaganda kommunistien taholta on riittämä
töntä. Ja tämä ei osoita, että nämä sadat tuhannet työläiset olisivat
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tyytyväisiä sosialidemokraattisten ministerien kaikkiin hallitustoi
men piteisiin. E i, he eivät ole tyytyväisiä siihen, että sosialidemok
raattinen hallitus n.s. “ kriisisovittdulla”  avustaa suurkapitalisteja ja 
tilanomistajia, eikä työläisiä ja talon poikaisköyhälistöä; että se v. 
1933 tammikuussa julkaisemalla dekreetillä kielsi työläisiltä lakk0- 
oikeuden;  että se teki päätöksen poliisin uudestiaseistamisesta ja 
kasarmeihin sijoittamisesta; että sosialidemokraattinen johto suun- 
nittelee vaarallista demokratianvastaista vaalireformia (huomattavas
ti supistettaessa edustajamäarää). Tuskin erehdyn, väittäessäni, to
verit, että 99% Tanskan työläisistä ei hyväksy sosialidemokraattis
ten johtajien ja ministerien tällaisia poliittisia askeleita.

Eivätkö kommunistit voi kehoittasi ammattiliittoja ja sosialide
mokraattisia järjestöjä Tanskassa käsittelemään tuon tai tämän niin 
aktuaalisista kysymyksistä, sanomaan mielipiteensä ja yhdessä esiin
tymään proletaarisen yhteisrintaman puolesta tarkoituksella viedä 
läpi työläisten vaatimukset? Viime vuoden lokakuussa, kun tans
kalaiset toverit kääntyivät ammattiliittojen puoleen kehotuksella 
esiintyä työttömyysavustuksen alentamista vastaan ja ammattiliitto
jen demokraattisten oikeuksien puolesta, noin 100 paikallista am
matti lii ttojärjestöä yhtyi yhteisrintamaan.

Ruotsissa on kolmatta kertaa vallassa sosialidemokraattinen hal
litus, mutta Ruotsin kommunistit pitkään aikaan kieltäytyivät käy
tännössä sovelluttamasta yhteisrintamataktiikkaa. Miksi? Olivatko 
he yhteisrintamaa vastaan? Ei, tietystikin periaatteellisesti he olivat 
yhteisrintaman puolesta, yhteisrintaman puolesta yleensä, mutta he 
eivät ymmärtäneet, minkä johdosta, minkälaisissa kysymyksissä, 
minkälaisten vaatimuksien puolesta olisi voitu menestyksellä järjes
tää proletaarinen yhteisrintama, mihin kysymykseen piti tarttua ja 
miten tarttua. Muutama kuukausi ennen sosialidemokraattisen hal
lituksen muodostamista sosialidemokraattinen puolue esiintyi vaali
taistelujen aikana platformullaan, jossa oli joukko sellaisia vaati
muksia, jotka olisi voitu liittää proletaarisen yhteisrintaman ohjel
maan. Esimerkiksi tunnukset; "Tulleja vastaan", "Militarisointia 
vastaan", “ Tehtävä loppu volokiitasta työttä m yysavustus\ysy myk- 
sessä", “ Taattava vanhuksille riittävä eläke", " Kieltää sellaisien jär
jestöjen olemassaolo kuin "M unh-Korps" (fasistinen järjestö), “ Alas 
porvarillisten puolueiden vaatimus luok säädän nosta ammatti
liittoja vastaan'.

Yli miljoonan työtätekevää äänestivät Ruotsissa v. 1932 sosiali
demokraattien asettamien vaatimuksien puolesta ja tervehtivät v. 
1933 muodostettua sosialidemokraattista hallitusta toivossa, että nyt 
toteutetaan nämä vaatimukset. Mikä olisi ollut luonnollisempaa sii
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nä tilanteessa ja mikä olisi suuremmassa määrässä vastannut työläis
joukkojen toivomuksia kuin kommunistisen puolueen vetoomus 
kaikille sosialidemokraattisille ja ammattiliitto järjestöille ehdotuk
sella ryhtyä yhteistoimintaan sosialidemokraattisen puolueen esittä
mien vaatimuksien toteuttamiseksi.

Jos sosialidemokraattien näiden vaatimuksien toteuttamiseksi 
olisi onnistuttu mobilisoimaan laajat joukot, yhdistämään sosialide
mokraattiset ja kommunistiset työläisjärjestöt yhteisrintamaan, niin 
epäilemättä Ruotsin työväenluokka olisi tästä voittanut. Tietystikin 
Ruotsin sosialidemokraattiset ministerit eivät olisi iloinneet tämän 
johdosta, sillä tässä tapauksessa hallitus olisi ollut pakotettu tyydyt
tämään joitakin näistä vaatimuksista. Joka tapauksessa ei olisi ta
pahtunut sitä, mitä tapahtui nyt, kun hallitus tullimaksujen pois
tamisen asemasta korotti eräitä tulleja, militarismin rajoittamisen 
asemasta suurensi sotabudjettia ja ammattiliittoja vastaan tähdätyn 
lainsäädännön poistamisen asemasta itse esitti parlamentissa sellaisen 
lakiluonnoksen. Tosin viimeisen kysymyksen yhteydessä Ruotsin 
kommunistinen puolue järjesti syvän joukkokamppailun proletaari
sen yhteisrintaman hengessä ja pääsi siihen, että parlamentin sosiali
demokraattinen fraktio, oli vihdoinkin pakotettu äänestämään hal
lituksen lakiluonnosta vastaan ja sitä ei vielä hyväksytty.

Norjan kommunistit menettelivät oikein, kutsuen toukokuun i 
päivänä Työväenpuolueen järjestöjä yhteiseen mielenosoitukseen ja 
esittivät joukon vaatimuksia, jotka pohjaltaan löivät yhteen Norjan 
Työväenpuolueen vaali platformun vaatimuksien kanssa. Vaikka 
tämä askel yhteisrintaman hyväksi oli huonosti valmistettu ja Nor
jan Työväenpuolue oli sitä vastaan, niin 30 paikkakunnalla oli 
yhteisrintaman merkeissä järjestettyjä mielenosoituksia.

Aikaisemmin useat kommunistit pelkäsivät, että heidän tahol
taan on opportunismin ilmaisua se, kun he eivät aseta sosialidemok
raattien millaisten tahansa osittaisvaatimuksien vastapainoksi omia, 
kaksi kertaa radikaalisempia vaatimuksia. Tämä oli lapsellinen vir
he. Jos sosialidemokraatit esimerkiksi esittivät vaatimuksen fasisti- 
järjestöjen hajoittamisesta, niin turhaa oli lisätä siihen: “ Ja valtio- 
poliisin hajoittamista” , silla tällainen vaatimus on tarkoituksenmu
kaisempaa esittää toisessa tilanteessa, ja meidän täytyy sanoa sosia
lidemokraattisille työläisille, että me olemme valmiit hyväksymään 
puolueenne nämä vaatimukset proletaarisen yhteisrintaman vaati
muksina ja loppuun asti taistelemaan niiden toteuttamiseksi. Tais
telkaamme yhdessä.

Tskekkosl° vakiassa voidaan ja täytyy käyttää yhteisrintaman 
hyväksi määrättyjä Tshekin ja Saksan sosialidemokratian sekä re-
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fennististen ammattiliittojen esittämiä vaatimuksia. Kuri sosialide
mokratia vaatii esim. työn antamista työttömille taikka se vaatii jo 
v:sta 1927 lähtien kunnallishallintojen Itsheallinnan rajoittamisia;n 
peruuttamista, niin paikkakunnilla ja jokaisella alueella on konkre
tisoitava nämä vaatimukset ja käsi kädessä sosialidemokraattisten 
järjestöjen kanssa taisteltava niiden toteuttamiseksi. Taikka kun 
sosialidemokraattiset puolueet moittivat “ yleensä” fasismin levittä
jiä valtiokoneistossa, niin jokaisessa piirissä on vedettävä päivänva
loon konkreettiset fasisminlietsojat ja yhdessä sosialidemokraattisten 
työläisten kanssa esiinnyttävä niiden poistamiseksi valtiovirastoista.

Belgiassa sosialistisen puolueen johtajat Emil Vandervelden joh
tamana menivät kokoomushallitukseen. Tämän “ menestyksen" he 
saavuttivat laajan kamppailun tuloksena kahden vaatimuksen puo
lesta: 1)  "Erihfiisdckrcettien poistaminen ja 2) de Manin suunni
telman realisoiminen. Ensimäinen kysymys on hyvin tärkeä. Edel
linen hallitus julkaisi yhteensä 150 taantumuksellista erikoisdek- 
reettiä, jotka lankesivat erittäin raskaana taakkana työtätekevän 
kansan kannettavaksi. Ne aiottiin heti poistaa. Sitä vaati sosialisti
nen puolue. Mutta montako niistä peruutti uusi hallitus? Se ei pe
ruuttanut yhtään dekreettiä, hiukan vain lievensi eräitä erikoisdek- 
reettejä, maksaakseen eräänlaiset "s y m booli "-lunnaat Belgian sosia
lististen johtajain leveistä lupauksista ( “ symboolidollarin”  tapaisesti, 
jota eräät Europan valtiot ehdottivat Amerikalle miljoonaisten so- 
tavelkojensa maksamiseksi).

Mikäli kysymys koskee de Manin laajan suunnitelman realisoi
mista, niin se sai sosialidemokraattisille joukoille aivan odottamat
toman käänteen: sosialistiset ministerit ilmoittivat, että ensin on voi
tettava taloudellinen kriisi ja toteutettava vain ne osat de Manin 
suunnitelmasta, jotka parantavat teollisuuskapitalistien ja pankkien 
asemaa ja vasta sen jälkeen voidaan toteuttaa toimenpiteet työläisten 
aseman helpottamiseksi. Mutta ku‘ nka kauan 011 työläisten odotet
tava omaa osaansa “ hyvinvoinnista” , joita luvataan de Manin suun
nitelmassa? Belgian pankkiireille on jo satanut kirjaimellisesti 
tainen sade. Belgian frangi taattiin 28% :1 1a ja tällä konstilla pank
kiirit saivat sotasaaliinaan 4,5 miljaardia frangia työpalkasta nautti
vien ja pikkuihmisten säästöjen kustannuksella. Mutta miten tämä 
käy yhteen de Manin suunnitelman kanssa? Jos uskotaan suunni
telman kirjainta, niin se lupaa “ monopolististen väärinkäytösten ja 
spekulatiivisten manööverien “ vainoamista".

Hallitus määräsi de Manin suunnitelman pohjalla komissian 
pankkien työn kontrolloimiseksi, mutta se muodostettiin pankkii
reista, jotka nyt iloisesti ja huolellisesti kontrolloivat itse itseään!
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De Manin suunnitelma lupaa myöskin joukon muita hyviä asioi
ta: " Työpäivän supistaminen", "Työpalkan normaaliseksi saattami
nen", “ Työpalkan m inim i", “ Yhteiskunnallisen vakuutuksen laa
jan systeemin järjestäminen” , clämänmukavuuksicn laajentaminen 
uusien asuinrakennuksien rakentamisen tuloksena jne. Kaikki nä
mä ovat vaatimuksia, joita mc, kommunistit, voimme tukea. Mei
dän täytyy kääntyä Belgian työläisjarjestöjen puoleen ja sanoa: 
Kapitalistit ovat saaneet jo riittävästi ja liiankin paljon. Vaati
kaamme sosialidemokraattisilta ministereiltä, jotta he täyttäisivät 
työläisille antamansa lupaukset. Yhtykäämme yhteisrintamaan etu
jemme menestyksellisesti puolustamiseksi. Ministeri Vandervelde, 
me kannatamme platformuunne sisältyvät vaatimukset työläisille. 
Mutta me ilmoitamme avoimesti: Nämä vaatimukset me otamme 
vakavalta kaunalta. Me vaadimme tekoja emmekä tyhjiä sanoja ja 
siksi me yhdistämme sadat tuhannet työläiset taisteluun näiden vaa
timuksien puolesta!

Tällä tavalla, maissa, joissa on sosialidemokraattinen hallitus, 
kommunistit, käyttäen hyväkseen vastaavia sosialidemokraattisten 
puolueiden platformuissa olevia eri vaatimuksia ja sosialidemokraat
tisten ministerien antamia lupauksia vaaleissa, lähtökohtana yhteis
toiminnan toteuttamiseksi sosialidemokraattisten puolueiden ja jär
jestöjen kanssa, voivat helpommin järjestää kamppailun yhteisrin
taman muodostamiseksi joukkojen monien muiden vaatimuksien 
pohjalla taistelussa pääoman hyökkäystä vastaan, fasismia ja sodan- 
vaaraa vastaan.

Edelleen on välttämätöntä pitää silmällä, että jos yhteistoimin
ta sosialidemokraattisten puolueiden ja järjestöjen kanssa vaatii 
kommunisteilta vakavaa, perusteellista sosialidemokratian arvos
telua, sen arvostelemista porvariston kanssa harjoittamansa yhteis
toiminnan ideologiana ja käytäntönä ja väsymätöntä kommunismin 
ohjelman ja tunnuksien toverillista selvitystä sosialidemokraattisille 
työläisille, niin tämä tehtävä on erittäin tärkeä taistelussa yhteis
rintaman puolesta juuri niissä maissa, missä ovat vallassa sosialide
mokraattiset hallitukset.

T A IS T E L U  A M M A T T IU IT T O Y H T E N JIS Y Y D E N  
P U O LE ST A

Toverit, tärkeimpänä etappina yhteisrintaman lujittamisessa tu
lee olla ammattiliittojen yhtenäisyyden toteuttaminen kansallisessa 
ja kansainvälisessä mitassa.

Kuten tunnettua, reformististen johtajain hajoitustaktiikka on 
erittäin terävästi toteutettu ammattiliitoissa. Se on ymmärrettävää



kin: täällä heidän luokkayhteistoiminnan politiikkansa porvariston 
kanssa saa käytännöllisen muodon välittömästi tuotantolaitoksissa, 
työläisjoukkojen elämänetujen kustannuksella. Tämä on tietysti 
aiheuttanut vallankumouksellisten työläisten taholta, kommunistien 
johdolla, tämän politiikan jyrkkää kritiikkiä ja vastarintaa, Juuri 
siksi ammatillisen liikkeen alalla on kehittynyt voimakkain taistC' 
lu kommunismin ja reformismin välillä.

Mitä vaikeammaksi ja monimutkaisemmaksi muuttuu kapitalis
min tila, sitä taantumuksellisempaa on ollut Amsterdamin ammat
tiliittojen johtajain politiikka ja sitä agressiivisempia ovat olleet 
heidän toimenpiteensä ammattiliittojen sisällä olevia oppositioainek- 
sia vastaan. Fasistidiktatuurin pystyttäminen Saksassa ja pääoman 
hyökkäyksen voimistuminen kaikissa kapitalistisissa maissa ei ole 
pienentänyt tätä agressitvisuutta. Eikö olekin luonteenomaista se, 
että v. 1933 Englannissa, Hollannissa, Belgiassa, Ruotsissa julkais
taan häpeälliset kiertokirjeet, joissa vaaditaan kommunistien ja 
vallankumouksellisten työläisten eroittamista ammattiliitoista?

Englannissa v. 1933 ilmestyi kiertokirje, jossa paikallisia am
mattiliitto-osastoja kielletään liittymästä sodanvastaisiin ja mui
hin vallankumouksellisiin järjestöihin. Tämä oli alkusoittona tra- 
deunioniea pääneuvoston tunnettuun “ mustaan kiertokirjeeseen” , 
jossa julistettiin lain ulkopuolella oleVaksi jokainen ammattiliitto- 
neuvosto, johon kuuluvat henkilöt, “jotka ovat jollain tavalla yh
teydessä kommunististen järjestöjen kanssa” . Mitä silloin puhua
kaan enää Saksan ammattiliiton johdosta, joka sovelluttaa ennen
kuulumattomia vainotoimenpi teitä vallankumouksellisia aineksia 
vastaan ammattiliitoissa!

Taktiikkamme lähtökohtana ei ole pidettävä Amsterdamin am
mattiliittojen eri johtajien käytöstä, vaikka tämä käytös muodostai
si minkälaisia vaikeuksia tahansa luokkataistelulle, vaan sitä seik
kaa: Missä ovat työläisjoukot. Ja tässä meidän on sanottava suo
raan: Työskentely ammattiliitoissa on kaikkien kommunististen 
puolueiden kipein kysymys. Meidän täytyy saada todellinen käänne 
aikaan ammatiiliittotyössä, asettamalla keskiöksi kysymyksen tais
telusta ammattiliittojen yhtenäisyydestä.

“ Missä on sosialidemokratian voima Lännessä?” — puhui meil
le toveri Stalin jo kymmenen vuotta sitten.

“ Siinä, että se nojaa ammattiliittoihin.
Missä on kommunististen puolueidemme heikkous Lännessä?
Siinä, että ne eivät ole yhdistyneet, ja eräät ainekset näissä 

kommunistisissa puolueissa eivät halua yhdistyä ammattiliittojen 
kanssa.
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Siksi kommunististen puolueiden perustehtävä Lännessä on 
tällä kertaa siinä, että kehitetään ja viedään loppuun asti kamp
pailu yhtenäisyydestä ammattiliitossa, jotta kaikki kommunistit 
kuuluisivat ammattiliittoihin, jotta niissä suoritetaan systemaattista 
kärsivällistä työtä työväenluokan yhdistämiseksi pääomaa vastaan 
ja tällä tavalla päästään siihen, että kommunistiset puolueet voisivat 
nojata ammattiliittoihin.”  (Stalin: Leninismin kysymyksiä v. 1931 
siv. igch—15 1)

Onko tämä tov. Stalinin ohje täytetty? Ei, toverit, ei ole täytetty.
Aliarvioidessaan työläisten pyrkimyksen ammattiliittoihin ja 

kohdatessaan vaikeuksia työskentelyssä Amsterdamin ammattiliit
tojen sisällä, monet tovereistamme ovat päättäneet kulkea tämän 
tärkeän tehtävän ohi. He ovat aina puhuneet Amsterdamin ammat
tiliittojen organisatorisesta kriisistä, työläisten pakenemisesta am
mattiliitoista, eivätkä ole nähneet kuinka erään laskun jälkeen 
ammattiliitoissa, maailman taloudellisen kriisin alussa, ne ovat al
kaneet uudestaan kasvaa. Ammatillisen liikkeen erikoisuus on juu
ri siinä että porvariston hyökkäys ammatillisia oikeuksia vastaan, 
yritykset yhdistää ammattiliitot (Puola, Unkari jne.), yhteiskunnal
lisen vakuutuksen supistaminen, työpalkan rosvoaminen —  ovat 
ammattiliittojen reformististen johtajain vastarinnan puuttumisesta 
huolimatta pakoittaneet työläisiä vielä tiiviimmin yhdistymään am
mattiliittoihin, sillä työläiset tahtoivat ja tahtovat nähdä ammatti
liitoissa heidän jokapäiväisten luokkaetujensa puolustajan. Tällä on 
selvitettävissä se seikka, että useat Amsterdamin ammattiliitot — 
Hanskassa, Tshekkoslovakiassa, Belgiassa, Ruotsissa, Hollannissa, 
Sveitsissä jne, ovat viime vuosina määrällisesti kasvaneet. Ameri
kan työn federatio on myöskin huomattavasti lisännyt jäsenmää
räänsä viimeisten kahden vuoden aikana.

Jos saksalaiset toverit olisivat paremmin ymmärtäneet animatti- 
liittotyön, josta useampaan kertaan puhui heille tov. Thaimana, 
niin heillä olisi varmasti parempi tilanne ammattiliitoissa kuin 
mitä se oli fasistien valtaantulon aikana. V. 1932 lopulla vain noin 
10%  puolueen jäsenistä kuului vapaisiin ammattiliittoihin. Ja täl
lainen tilanne oli huolimatta siitä, että Kominternin VI kongressin 
jälkeen kommunistit olivat useiden lakkojen johdossa. Sanoma
lehdistössä toverimme kirjoittivat välttämättömyydestä kiinnittää 
90% voimistamme työhön ammattiliittoihin, mutta todellisuudessa 
kiinnittivät kaikki voimat vallankumouksellisen ammattiliitto-op
position ympärille, RGO :n ympärille, joka todellisuudessa pyrki 
ammattiliittojen tilalle. Mutta entäs Hitlerin valtaantulon jälkeen? 
Kahden vuoden aikana useat tovereistamme sitkeästi ja syseemaat-
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risesti vastustivat oikeata ta istel utu nousta vapaiden ammattiliittojen 
jälleen palauttamisesta.

Minä voisin esittää samanlaisia esimerkkejä melkein kaikista 
muistakin kapitalistisista maista.

Mutta meillä on jo ensimäisiä vakavia tuloksia taistelusta am
matillisen liikkeen yhtenäisyyden puolesta Europan maissa. Minä 
tarkoitan pientä Itävaltaa, missä kommunistisen puolueen alottees- 
ta on luotu pohja illegaaliselle ammatilliselle liikkeelle. Helmikuun 
taistelujen jälkeen sosialidemokraatit Otto Bauerin johdolla heitti
vät tunnuksen: “ Vapaat ammattiliitot voidaan palauttaa vain fasis
min kukistamisen jälkeen” . Kommunistit ryhtyivät työhön ammat
tiliittojen jälleenrakentamiseksi. Jokainen vaihe tässä työssä oli Itä- 
vallan proletariaatin yhteisrintaman osana. Vapaiden ammattiliit
tojen menestyksellinen jälleenrakentaminen maanalaisuudessa oli 
vakavana tappiona fasismille. Sosialidemokraatit olivat tienhaaras
sa. Osa heistä yritti neuvotella hallituksen .. kanssa. Toinen osa, 
nähdessään menestyksemme, muodosti rinnakkaiset, omat illegaali
set ammattiliittonsa. Mutta oli vain yksi tie: Joko antautuminen 
fasismille taikka yhteinen taistelu fasismia vastaan, ammattiliitto
jen yhtenäisyyden puolesta. Joukkojen painostuksesta entisten am
mattiliittojen johtajain muodostamien rinnakkaisammattiliittojen 
horjuva johto päätti yhdistyä. Tämän yhdistymisen pohjana on lep- 
pymätön taistelu pääoman ja fasismin hyökkäyksiä vastaan ja de
mokratian takaaminen ammattiliitoissa. Me tervehdimme tätä seik
kaa, toverit, joka on ensimäisenä askeleena ammattiliittojen muo
dollisen hajaantumisen jälkeen sodanjälkeisellä kaudella ja siksi 
sillä on kansainvälinen merkitys.

Yhteisrintama Ranskassa on epäilemättä ollut jättiläismäisenä sy
säyksenä ammattiliittoyhtenäisyyden toteuttamiselle: Yleisen työn 
konfederationin johtajat kaikella tavalla jarruttivat yhtenäisyyden 
toteuttamista, asettavat peruskysymyksen: luokkapolkiikasta am
mattiliitoissa, vastapainoksi kysymykset, joilla on alistettu, toisarvoi
nen tai muodollinen merkitys. Epäilemättä taistelun menestyksenä 
ammattiliittoyhtenäisyyden puolesta on ollut yhtenäisten ammatti
liittojen muodostaminen paikkakunnilla, joihin esimerkiksi rauta
tieläisistä kuuluu melkein kolme neljäsosaa molempien ammatti
liittojen jäsenmäärästä.

Me olemme päättävästi ammattiliittoyhtenäisyyden puolesta jo
kaisessa maassa ja k ansain välisessä mitassa, me olemme yhtenäisen 
ammattiliiton puolesta jokaisella tuotantoalalla. Me olemme am
mattiliittojen yhtenäisen yhdistämisen puolesta jokaisessa maassa, 
me olemme ammattiliittojen yhdistämisen puolesta tuotantoalottain
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kansainvälisessä mitassa, me olemme yhtenäisen am m attiliittointer- 
nationalen puolesta luokkataistelun pohjalla, me olemme yhtenäis
ten luokkflluontoisten ammattiliittojen puolesta, jotka ovat työväen
luokan tärkeimpänä tuhina pääoman ja fasismin hyökkäystä vas
taan. Tässä yhteydessä me asetamme ehdon ammattiliittojen yh
distämiselle: Taistelu pääomaa vastaan, taistelu fasismia vastaan ja 
ammattiliittojen sisäinen demokratia.

Aika ei odota. Meille kysymys ammattiliikkeen yhtenäisyydestä 
niin kansallisessa kuin myöskin kansainvälisessä mitassa on suuri 
luokkamme yhdistämiskysymys mahtaviin yhtenäisiin ammattiliit
toihin luokka vihollista vastaan.

Me tervehdimme Punaisen Ammattiliittointernationalen vetoo
musta Amsterdamin Internationalelle, joka esitettiin kuluvan vuo
den toukokuun I päivän aattona ja jossa kehoitetaan käsittelemään 
yhdessä kysymystä maailman ammattiliikkeen yhdistämisen ehdois
ta, metoodeista ja muodoista. Amsterdamin Internationalen johta
jat hylkäsivät tämän ehdotuksen sillä verukkeella, että ammattiliik
keen yhtenäisyys on mahdollista vain Amsterdamin Intcrnationa- 
lessa, joka yhdistää melkein kaikki ammattiliitot eräässä osassa 
Europan maissa.

Mutta kommunistien, toimien ammattiliitoissa, on uupumatta 
käytävä taistelua ammattiliittoyhtenäisyyden puolesta. Punaisten 
ammattiliittojen ja Profinternin tehtävänä on tehdä kaikki heistä 
riippuva, jotta pikemmin koittaisi se hetki, jolloin järjestetään kaik
kien ammattiliittojen yhteinen taistelu pääoman ja fasismin hyök
käystä vastaan, jotta muodostettaisiin ammattiliikkeen yhtenäisyys 
Amsterdamin Internationalen taantumuksellisten johtajain sitkeästä 
vastarinnasta huolimatta. Punaisten ammattiliittojen ja Profinternin 
täytyy saada meidän puoleltamme kaikenlaista tukea tässä suhteessa.

Me suosittelemille niille maille, missä on pieniä punaisia am
mattiliittoja, niiden liittämistä suuriin reformistisiin ammattiliittoi
hin, vaatien katsantokantojensa esittämisvapautta, ja ammattiliitois
ta eroitettujen ottamista ammattiliittoihin ja niille maille, joissa toi
mivat rinnakkaisesti suuret punaiset ja reformistiset ammattiliitot 
yhdisävän edustajakokouksen koollekutsumista taistelun pohjalla 
pääoman hyökkäystä vastaan ja a m mattiliittodem o kr ah an takaami
seksi.

On sanottava kaikella päättäväisyydellä, että se työläis-kommu- 
nisti, se vallankumouksellinen työläinen, joka ei kuulu ammatti
alansa ammattiliittoon, ei taistele reformistisen ammattiliiton muut
tamiseksi luokkaluontoiseksi ammattiliitoksi, joka ei taistele am
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mattiliikkeen yhtenäisyyden puolesta luokkataistelun pohjalla, se 
työläis-kommunisti, se vallankumouksellinen työläinen ci täytä en
simäistä proletaarista velvollisuuttaan. (Suosionosoituksia).

Y H T E IS R IN T A M A  ]A NUORISO

Minä jo osoitin, toverit, minkälaista osuutta näyttelee fasismin 
voitossa nuorison vetäminen fasistijärjestöihin. Puhuessamme nuo
risosta, meidän on sanottava avoimesti: me olemme aliarvioineet 
työtätekevän nuorisojoukkojen vetämistä taisteluun pääoman hyök
käystä vastaan; useissa maissa olemme aliarvioineet tätä tehtävää. 
Mc olemme aliarvioineet nuorison suuren merkityksen taistelussa 
fasismia vastaan. Me emme ole aina ottaneet huomioon nuorison 
erikosia taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia etuja. Me emme ole 
kiinnittäneet tarpeellista huomiota nuorison vallankumoukselliseen 
kasvatukseen.

Kaiken tämän ovat ovelasti käyttäneet hyväkseen fasistit, vetäen 
eräissä maissa ja osittain Saksassa, puolelleen suuren osan nuorisos
ta proletariaattia vastaan. On otettava huomioon, että fasismi vetää 
nuorisoa puolelleen ei ainoastaan militaristisella romantiikalla. Se 
syöttää joitakin, pukee joukko-osastoissaan, joillekin antaa työtä, 
muodostaa n, s. kulttuuristakin järjestöjä nuorisoa varten, pyrkien 
tällä tavalla vakuuttamaan nuorisolle, että se todellakin haluaa ja 
voi syöttää, pukea, opettaa ja taata työllä työtätekevät nuoriso
joukot.

Meidän kommunistiset nuorisoliittomme useissa kapitalistisissa 
maissa ovat vielä suurimmalta osaltaan lahkolaismaisia, joukoista 
irtaantuneita järjestöjä. Niiden perusheikkous on siinä, että ne yhä 
vielä pyrkivät jäljittelemään kommunistisia puolueita, niiden työ
muotoja ja metoodeja, unohtaen, että nuorisoliitto ei ole nuorison 
kommunistinen puolue. He eivät huomioi riittävästi sitä, että se on 
järjestö, jolla ovat omat erikoiset tehtävänsä. Sen tyometoodit ja 
muodot, kasvatusmeroodit ja taistelu on sovellutettava nuorison 
konkreettiseen tasoon ja vaatimuksiin,

Meidän nuorisointtolaisemme ovat näyttäneet unohtumatonta 
esimerkkiä sankaruudesta taistelussa fasistien väkivaltaa ja porva
rillista taantumusta vastaan. Mutta heillä ei ole vielä taitoa kon
kreettisesti ja sitkeästi valloittaa nuorisojoukkoja vihamielisiltä vai
kutuksilta. Tätä todistaa vielä nykyäänkin havaittava työn vastus
taminen fasistien joukkojärjestöissä, ei aina osata oikealla tavalla 
suhtautua sosialistiseen ja muuhun ei-kominunistiseen nuorisoon.

Tästä kaikesta, tietystikin, ovat suuressa vastuussa myöskin 
kommunistiset puolueet, joiden pitäisi johtaa ja tukea nuorisoliittoa
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sen työssä. Nuorisoprobleemihan on ci ainoastaan nuorisoliitto- 
probleemi. Tämä on i(of(o kommunistisen H ikeen  probleemi. Tais
telussa nuorison puolesta on kommunististen puolueiden ja kommu
nistisen nuorisoliiton järjestöjen saatava päättävä käänne aikaan. 
Nuorison kommunistisen liikkeen päätehtävänä kapitalistisissa 
maissa on kulkea rohkeasti yhteisrintaman toteuttamistietä, työtä
tekevien nuoren sukupolven järjestämisen ja yhdistämisen tietä. 
Kuinka suuren vaikutuksen tekee tämä tehtävä nuorisoliiton vallan
kumoukselliseen liikkeeseen, osoittavat esimerkit Ranskasta ja Yh
dysvalloista. Kun näissä maissa alettiin toteuttaa yhteisrintamaa, 
saavutettiin heti huomattavia voittoja. Huomiota ansaitsee kansain
välisen yhteisrintaman alalla myöskin Pariisin rasisminvastaisen ja 
sodanvastaisen komitean aloite nuorison kaikkien ci-fasististen jär
jestöjen kansainvälisen yhteistoiminnan luomiseksi.

Nämä menestykselliset askeleet nuorison yhteisrintamaliikkeessä 
viime aikoina osoittavat, että nuorison yhteisrintamamuotoja ci saa 
toteuttaa kaavamaisesti, ei ole tarpeellista noudattaa samoja metoo- 
deja, joita käyttävät kommunistiset puolueet. Kommunististen nuo
risoliittojen on kaikin keinoin pyrittävä yhdistämään nuorison 
kaikki ei-fasistiset joukko järjestöt erilaisten yhteisten järjestöjen 
muodostamiseen asti, jotka järjestöt taistelevat fasismia vastaan, en
nenkuulumatonta oikeudettomuutta ja nuorison militarisointia vas
taan, nuoren sukupolven taloudellisten ja kulttuuristen oikeuksien 
puolesta, tämän nuorison vetämiseksi fasisminvastaisen rintaman 
puolelle, olipa tämä nuoriso sitten tuotantolaitoksissa, pakkotyöni- 
reillä, työpörsseissä, kasarmeissa ja laivastossa, kouluissa tai erilai
sissa urheilu-, kulttuurisissa y .m . järjestöissä.

Kehittäen ja lujittaen nuorisoliittoa, meidän nuorisoliitto!aistem- 
me on pyrittävä muodostamaan kommunististen ja sosialististen 
nuorisoliittojen (yhdistyksiä ja yhtenäisiä järjestöjä) fasismi n vastai
sia liittoja luokkataistelun pohjalla.

Y H T E ISR IN T A M A  / A N A IS E T

Samanlaista aliarvioimista, toverit, kun nuorison suhteenkin, on 
ollut myöskin työtätekevien naisten, työläisnaisten työttömien nais
ten, talonpoikais naisten ja kotiemänden keskuudessa tehtävään työ
hön nähden. Mutta kun fasismi riistää nuorisolta kaikista enem
män, niin naista.se orjuuttaa erittäin säälimättä ja kyynilliscsti, se 
leikittelee äidin, emännän, yksityisen työläisnaisen, jotka eivät ole 
vannoja huomisesta päivästä, kaikkein herkimmillä tunteilla. Fa
sismi esiintyessään hyväntekijän osassa heittää armopaloja nälkää
näkevälle perheelle, yrittää tällä tukahduttaa työtätekevien naisten
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katkeruuden, jonka aiheuttaa fasismin heille tuoma ennenkuulu
maton orjuus. Se ajaa naiset pois tuotannosta. Se ajaa väkisin 
puutteessa olevat tytöt maaseudulle, tuomiten heidät kulakin ja 
tilanherran ilmaiseksi palvelijaksi. Lupaamalla naiselle onnellisen 
kotilieden se ajaa naisen prostitutsionin tielle, jota ei tee niin häi
käilemättömästi yksikään kapitalistinen komento.

Kommunistien ja ennenkaikkea kaikkien kommunistinaisten on 
muistettava, ettei voi olla menestyksellistä taistelua fasismia ja so
taa vastaan ilman laajojen naisjoukkojen vetämistä tähän taiste
luun. Mutta pelkällä agitatiolla sitä ei saavuteta. Meidän täytyy 
löytää mahdollisuudet, ottaen huomioon kaikenlaiset konkreettiset 
tilanteet, mobilisoida työtätekevät naisjoukot heidän jokapäiväisten 
vaatimuksiensa ympärille, taisteluun korkeita hintoja vastaan, työ
palkan korottamisen puolesta, saman palkan samasta työstä vaati
misen pohjalla, tasa-arvoisen työn puolesta, joukkoerottamisia vas
taan, jokaista fasistisen orjuutuksen osoittamaa epätasa-arvoisuutta 
vastaan.

Pyrkiessämme vetämään työtätekevät naiset vallankumoukselli
seen liikkeeseen me emme saa pelätä tässä tarkoituksessa myöskään 
erikoisten naisten järjestöjen luomista siellä, missä tämä on tarpeen.

Ennakkoluulo, jonka mukaan on muka likvidoitava kommunis
tisen puolueen johtamat naisten järjestöt kapitalistisissa maissa, 
“ naisten separatismia”  vastaan taistelemisen nimessä työväenliik
keessä, tuottaa usein hyvin paljon haittaa.

On löydettävä kaikkein yksinkertaisimmat, joustavimmat muo
dot yhteistoiminnan järjestämiseksi naisten vallankumouksellisissa, 
sosialidemokraattisissa ja progressiivisissa sodanvastaisissa ja fasis- 
minvastaisissa järjestöissä. Meidän on päästävä hinnalla millä ta
hansa siihen, että työläisnaiset ja työtätekevät naiset taistelisivat rin
nan luokka veljiensä kanssa työväenluokan yhteisrintaman ja fasis- 
mivastaisen kansanrintaman riveissä.

IM PERIA LISM IN I?A ST/41N E N  Y H T E ISR IN T A M A

Muuttuneen kansainvälisen ja sisäisen tilanteen yhteydessä kai
kissa siirto- ja puolisiirtomaissa saa erikoisen tärkeyden kysymys 
imperialismin vastaisesta yhteisrintamasta.

Laajan imperialisminvastäisen taisteluyhteisrintaman muodosta
misessa siirto- ja puolisiirtomaissa on välttämätöntä ennenkaikkea 
huomioida olosuhteiden erilaisuus, joissa tapahtuu joukkojen im
perialismi n vastainen taistelu, kansallis-vapautuksellisen liikkeen 
kypsyneisyyden aste, proletariaatin osuus siinä ja kommunistisen 
puolueen vaikutus laajoihin joukkoihin.
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Kysymys on erilainen Brasiliassa kuin Intiassa ja Kiinassa jne.

Brasiliassa kommunistisen puolueen, joka alkoi oikein kehittää 
imperialisminvastaista yhteisrintamaa, muodostamalla kansallisen 
vapautuksen allianssin, täytyy ponnistaa kaikki voimansa tämän rin
taman edelleen laajentamiseksi, vetämällä siihen etupäässä moni
miljoonaiset talonpoikaisjoukot, pyrkien muodostamaan kansallis- 
vallankumoukselliscn armeijan joukko-osastoja, jotka olisivat lop
puun asti uskollista vallankumoukselle, ja muodostamaan kansalli
sen vapautuksen allianssin vallan.

Intiassa on kommunistien tuettava ja laajennettava kaikkia im- 
perialisminvastaisia joukkoesiintymistä, myöskin niitä, joiden joh
dossa ovat kansallisreformistit. Säilyttäen poliittisen ja organisatoo- 
risen itsenäisyytensä heidän täytyy tehdä aktiivista työtä Intian kan
salliseen kongressiin osallistuvien järjestöjen sisällä, edistämällä nii
den keskuudessa kansallis-vallankumouksellisen siiven kristallisoi
tumista, tarkoituksella kehittää edelleen Intian kansojen kansallis- 
vapautuksellista liikettä Britannian imperialismia vastaan.

Kiinassa, Missä kansanliike on jo johtanut neuvostopiirien 
muodostamiseen maan huomattavalla alueella ja Punaisen armeijan 
mahdin järjestämiseen, ovat Japanin imperialismin rosvohyökkäys 
ja Nankingin hallituksen petturuus asettaneet uhkanalatseksi K ii
nan suuren kansan kansallisen olemassaolon. Vain Kiinan neuvostot 
voivat esiintyä yhdistävänä keskuksena taistelussa orjuutusta ja 
Kiinan jakamista vastaan imperialistien taholta, yhdistävänä kes
kuksena, joka kokoaa kaikki imperialismin vastaiset voimat Kiinan 
kansan kansalliseen taisteluun.

Siksi me hyväksymme miehuullisen veljellisen Kiinan kommu
nistisen puolueen alottecn laajan impcrialisminvastaiscn yhteisrin
taman muodostamisessa Japanin imperialismia ja sen kiinalaista 
asiamiehiä vastaan kaikkine niine järjestyneine vointineen, jotka 
ovat Kiinan alueella ja jotka ovat todella valmiit käymään taiste
lua maansa ja kansansa pelastamiseksi. Minä olen vakuutettu, että 
ilmaisen koko kongressin tunteet ja ajatukset lausuessani: Me lä
hetämme tulisen veljellisen tervehdyksen koko maailman vallanku
mouksellisen proletariaatin puolesta Kiinan kaikille neuvostoille. 
Kiinan vallankumoukselliselle kansalle. (Myrskyisiä suosionosoituk
sia, i(ail(ffi nousevat seisoalleen). Mc lähetämme tulisen veljellisen 
tervehdyksen tuhansissa taisteluissa koetellulle sankarilliselle Kiinan 
Punaiselle armeijalle, (Mysrfo/isiä suosion osoituksia). Mc vakuu
tamme Kiinan kansalle lujasta päättäväisyydestämme tukea sen
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taistelua täydellisen vapautumisensa puolesta kaikenlaisista impe
rialistisista pedoista ja agenteista Kiinassa. ( Myrskyisiä suosionosoi
tuksia, \a ik \i nousevat seisaalleen. Muutamia minuutteja jatkuvat 
raikuvat kättentaputukset. Edustajat heittävät tervehdyksiä).

Y H T E IS R IN T A M A N  H A L L IT U K S E S T A

Toverit, me olemme ottaneet ratkaisevan, rohkean kurssin työ
väenluokan yhteisrintamaan ja me olemme valmiit toteuttamaan 
sitä kaikella johdonmukaisuudella.

Jos meiltä kysytään olemmeko me, kommunistit, yhteisrintaman 
puolesta ainoastaan taistelussa osittaisten vaatimuksien puolesta, tai 
olemmeko me valmiit jakamaan vastuun myöskin silloin kun ky
symyksessä on hallituksen muodostaminen yhteisrintaman pohjalla, 
niin me sanomme täydellä vastuuvelvollisuuden tunnolla: Niin, me 
otamme huomioon, että on mahdollista sellainenkin tilanne, kun 
proletaarisen yhteisrintaman tai fasism in vastaisen kansanrintaman 
hallituksen muodostaminen tulee ei ainoastaan mahdolliseksi, vaan 
välttämättömäksikin proletariaatin etujen kannalta. (Suosionosoi
tuksia). Ja tässä tapauksessa me esiinnymme ilman minkäänlaista 
epäröintiä tällaisen hallituksen muodostamisen puolesta.

Minä en puhu tässä sellaisesta hallituksesta, joka voidaan muo
dostaa proletaarisen vallankumouksen voiton jälkeen. Tietystikin, 
ehkä jossain maassa heti porvariston vallan vallankumouksellisesti 
kukistamisen jälkeen voidaan muodostaa neuvostohallitus hallitus- 
blokin pohjalla kommunistisen puolueen ja jonkun toisen puolueen 
(tai sen vasemman siiven) kanssa, joka on osallistunut vallanku
moukseen. Kuten tunnettua Lokakuun vallankumouksen jälkeen 
voittanut Venäjän bolshevikkien puolue otti hallitukseen myöskin 
vascmmistososiali-vallankumouksellisct edustajat. Tämä oli neu
vostohallituksen erikoisuutena Lokakuun vallankumouksen voiton 
jälkeen.

Kysymyksessä ei ole tällainen tapaus, vaan mahdollisuus muo
dostaa yhtcisrintamahallitus neuvostoilisen vallankumouksen aatto
na, ennen sen voittoa.

Mitä merkitsee tällainen hallitus? Ja  minkälaisesta tilanteesta voi 
olla siinä kysymys?

Se on ennenkaikkea fasismia ja taantumusta vastaan taisteleva 
hallitus. Se on yhteisrintamaliikkeen tuloksena muodostunut halli
tus eikä se missään määrin rajoita kommunistisen puolueen toimin
taa työväenluokan joukkojärjestöissä, vaan päinvastoin ryhtyy päät
täviin toimenpiteisiin vastavallankumouksellisten finanssimagnaat- 
tien ja niiden fasististen agenttien toimenpiteitä vastaan.
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Sopivana hetkenä kasvavaan yhteisrintamaliikkeeseen nojaten 
esiintyy kommunistinen puolue kyseessä oi evässä maassa tällaisen 
hallituksen muodostamisen puolesta määrätyn fasismi li vastaisen 
platformun pohjalla.

Minkälaisissa objektiivisissa olosuhteissa tulee mahdolliseksi 
tällaisen hallituksen muodostaminen? Tähän kysymykseen voidaan 
vastata yleisesti: poliittisen friisin  olosuhteissa, silloin kun hallitse
vat luokat eivät kykene enää suoriutumaan fasismin vastaisen jouk
koliikkeen noususta. Mutta tämä on vain yleinen perspektiivi, jota 
ilman tuskin voidaan käytännössä muodostaa yhteisrintaman halli
tus. Vain määrätyt erikoiset edellytykset voivat asettaa päiväjärjes
tykseen tällaisen hallituksen muodostamisen poliittisesti välttämät
tömänä tehtävänä. Minusta tuntuu, että tämän yhteydessä ansaitse
vat enemmän huomiota seuraavat edellytykset:

ensiksi, kun porvariston valtiokoneisto on riittävästi desorganisoi- 
tu ja halvaantunut, kun porvaristo ei kykene enää estämään taiste- 
luhallitukscn muodostamista taantumusta ja fasismia vastaan;

toiseksi, kun työtätekevien laajat joukot ja erikoisesti joukko- 
luontoiset ammattiliitot nousevat myrskyisesti fasismia ja taantumus
ta vastaan, mutta eivät vielä ole valmiita nousemaan kapinaan, tais
tellakseen kommunistisen puolueen johdolla neuvostovallan pystyt
tämisen puolesta;

kolmanneksi, kun differentioituminen ja vasemmistuminen so
sialidemokratian ja muiden puolueiden riveissä, jotka osallistavat 
yhteisrintamaan, on johtanut siihen, että huomattava osa niistä 
vaatii säälimättömiä toimenpiteitä fasismia ja muita taantumuksel
lisia vastaan, kun ne taistelevat yhdessä kommunistien kanssa fa
sismia vastaan ja avoimesti esiintyvät puolueensa kommunismille vi
hamielistä ja taantumuksellista osaa vastaan.

Milloin ja missä maissa muodostuu faktillisesti tällainen tilanne, 
jolloin nämä edellytykset ovat riittävän selvät, —  sitä ei voida en
nakolta sanoa, mutta tällaista mahdollisuutta ei voida pois sulkea 
missään kapitalistisessa maassa, niin meidän on otettava se huo
mioon, ei vain itsemme orientoiduttava ja valmistauduttava siihen, 
vaan vastaavalla tavalla orientoitava siihen myöskin työväenluokka.

Se, että me tänään yleensä käsittelemme tätä kysymystä, on tie
tysti sidottu tilannearvioomme ja kehityksen lähiperspektiiveihin, 
sekä yhteisrintaman kasvuun viime aikoina useissa maissa. Yli kym
menen vuoden on tilanne ollut kapitalistisissa maissa sellainen, että 
Kommunistinen Internationale ei ole käsitellyt tämänluontoisia 
kysymyksiä.

52



Te muistatte, toverit, että neljännessä kongressissamme v. 1922 
ja vielä viidennessäkin kongressissa v. 1924 käsiteltiin kysymystä 
työväen tai työläis-lalon poikain h allit ulisen tunnuksesta. Silloin oli 
alunperin käsiteltävänä melkein samanlainen kysymys, jonka me 
asetimme tänään. Väittelyt, joita siihen aikaan käytiin Kommu
nistisessa Inter nation alessa tämän kysymyksen ympärillä ja erikoi
sesti poliittiset virheet, joita tämän yhteydessä tehtiin, eivät ole tänä 
päivänäkään menettäneet merkitystään, ja vaativat valppautemme 
teroittamista suhteessa oikeisto- ja "vasemmisto"-kallistumia vastaan 
bolshevistiselta linjalta tässä kysymyksessä. Siksi osoitan lyhyesti 
eräät näistä virheistä, jotta saisimme puolueidemme nykyiselle poli
tiikalle mahdollisimman paljon opetuksia.

Ensimäinen virhesarja johtui juuri siitä, että kysymys työläishal- 
lituksesta ei ollut selvä, eikä se ollut sidottu kiinteästi poliittiseen 
kriisiin. Siksi oikeisto-opportunistit voivat selvittää asiaa niin, että 
kommunistien tukeman työväenhallituksen muodostamiseen on py
rittävä missä tilanteessa tahansa, n.s. “ normaalisessa” tilanteessa. 
Vltravasemmistolaiset päinvastoin katsoivat, että tällainen työväen- 
hallitus voidaan muodostaa vain aseellisen kapinan kautta, porva
riston kukistamisen jälkeen. Molemmat väitteet olivat väärät ja 
siksi tämänlaisten virheiden estämiseksi me korostamme poliittisen 
kriisin erikoisen konkreettisten olosuhteiden tarkkaa huomioonotta
mista ja joukkoliikkeen nousun huomioimista, jolloin yhteisrintama- 
hallituksen muodostaminen voi tulla mahdolliseksi ja poliittisesti 
välttämättömäksi.

Toinen virhesarja johtui siitä, että kysymystä työväcnhallitukses- 
ta ei sidottu proletariaatin taisteluyhteisrintaman joukkoliikkeen 
kehitykseen. Siksi oikeisto-opportunisteilla oli mahdollisuus vääris
tellä kysymystä ja tehdä siitä periaatteeton liittoutumistaktiikka so
sialidemokraattisten puolueiden kanssa puhtaasti parlamentaaristen 
kombineerauksien pohjalla. Vltravasemmistolaiset huusivat päinvas
toin: “ Ei minkäänlaista liittoutumista vastavallankumouksellisen 
sosialidemokratian kanssa” , koska he pitivät kaikkia sosialidemo
kraatteja vastavallankumouksellisina.

Molemmat väitteet ovat vääriä ja nyt me alleviivaamme yhtäältä, 
että mc emme ollenkaan halua sellaista “ työväcnhallitusta” , joka 
olisi tavallista sosialidemokraattisen hallituksen laajentamista, mc 
pidämme parempana kieltäytyä nimestä “ työväenhallitus”  ja pu
humme yhteisrintamahalliluksesta, joka poliittiselta luonteeltaan on 
aivan toisenlainen, joka on periaatteellisesti toisenlainen kuin sosiali
demokraattiset hallitukset, jotka tavallisesti nimittävät itseään "tyÖ- 
väenhallitukseksi” . Samalla, kun sosialidemokratia on porvariston
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kanssa luokka yhteistoiminnan ase kapitalistisen järjestelmiin säilyt- 
tämisen eduksi, yhteisrintamahallitus on proletariaatin vallanku
mouksellisen etujoukon yhteistoimintaa muitten fasismin vastaisten 
puolueiden kanssa koko työtätekevän kansan eduksi, se on taistelu- 
hallitus fasismia ja taantumusta vastaan. Selvää, että nämä kaksi 
asiaa ovat perusteeltaan erilaisia.

Toisaalta, me alleviivaamme välttämättömyyden nähdä ero so
sialidemokratian kahden erilaisen leirin välillä. Kuten olen jo sano
nut, on olemassa sosialidemokratian taantumuksellinen leiri, mutta 
on olemassa ja samalla kasvaa myöskin sosialidemokratian vasun- 
mistoleiri (ilman lainausmerkkejä), vallankumouksen istuvien työ
läisten leiri. Ratkaisevana erona niiden välillä käytännössä on nii
den suhtautuminen työväenluokan yhteisrintamaan. Taantumuksel
liset sosialidemokraatit ovat yhteisrintamaa vastaan, sabotecraavat 
ja ha johtavat sitä, sillä se hajoittaa heidän sovittelu politiikkaansa 
porvariston kanssa. Vasemmistososialidcmokraatit ovat yhteisrinta
man puolesta, he puolustavat, kehittävät, lujittavat yhteisrintamalii- 
kettä. Koska tämä yhteisrintamaliike on taisteluliikeuä fasismia ja 
taantumusta vastaan, niin se tulee olemaan vakituisena liikkeelle
panevana voimana, joka sysää yhteisrintainahallitusta taisteluun 
porvariston taantumusta vastaan. Mitä voimakkaammaksi kehittyy 
tämä joukkoliike, sitä suurempana voimana se tulee olemaan tällä 
hallituksella, sen taistellessa taantumuksellisia vastaan. Ja mitä 
paremmin on tämä joukkoliike järjestetty alhaalta päin, sitä laajem
pi tulee olemaan puolueen ulkopuolisten luokkajärjestöjen verkosto 
tuotantolaitoksissa, työttömien keskuudessa, työläis piireissä, maaseu
dun ja kaupungin pikkuporvariston keskt4Û essa> enemmän on 
takeita, ettei yhteisrintaman hallituksen politiikka muutu taantu
mukselliseksi.

Virheellisten katsantokantojen kolmas sarja, jota havaittiin en
tisissä väittelyissä, koski juuri “ työväenhallituksen" käytännöllistä 
politiikkaa• Oikeisto-opportunistit otaksuivat että työväenhallituksen 
täytyi pysytellä porvarillisen demokratian puitteissa, siis, ci olisi 
saanut tehdä minkäänlaisia askeleita näiden puitteiden ulkopuolella. 
Ultravasemmistolaiset päinvastoin faktiilisestä kieltäytyivät kaikista 
yrityksistä muodostaa yhteisrintamahallitus.

V. 1933 Saksissa ja Thuringenissä selvästi havaittiin “ työväenhal- 
lituksen” oikeisto-opportunistinen käytäntö. Kommunistien osallis
tuminen yhdessä vasemmisto-sosialidemokraattien kanssa (Zeignerin 
ryhmä) Saksin hallitukseen ei ollut itseasiassa virhe, päinvastoin 
vallankumouksellinen tilanne Saksassa osoitti tämän askeleen oike
aksi. Mutta, osallistuessaan hallitukseen, kommunistien olisi pitänyt

54



käyttää asemiaan ennenkaikkea proletariaatin aseistamiseksi. Tätä 
he eivät tehneet. H e eivät takavarikoineet edes yhtään ainoata rik
kaiden asuntoa, vaikka asuntopula työläisten keskuudessa oli niin 
suuri, että useat heistä lapsineen ja vaimoineen olivat ilman suoja
paikkaa. He eivät tehneet mitään työläisten vallankumouksellisen 
joukkoliikkeen järjestämiseksi. He yleensä käyttäytyivät tavallisina 
parlamentaarisina ministereinä “ porvarillisen demokratian puitteis
sa” . Kuten tunnettua, tämä oli tuloksena Brandlerin ja hänen kans
saan samalla tavalla ajattelevien opportunistisesta politiikasta. Tulok
sena oli sellainen vararikko, että meidän täytyy nytkin viitata Sak
sin hallitukseen klassillisena esimerkkinä siitä, miten vallankumouk
sellisten ei pidä käyttäytyä hallituksessa.

Toverit, me vaadimme jokaiselta yhteisrintamahallitukselta ko
konaan toisenlaista politiikkaa. Me vaadimme siltä, että se toteut
taisi määrättyä tilannetta vastaavia vallankumouksellisia perusvaati
muksia. Esim. kontrollin tuotannon yli, pankkien kontrollin, polii
sin hajoittamisen ja sen vaihtamisen aseelliseen työväen-mikisiin 
j.n.e.

Lenin kehoitti meitä 15 vuotta sitten keskittämään kaiken huo
miomme “ löytääksemme siirtymisin uodot tai lähestymis muodot 
proletaariseen vallankumoukseen” . Ehkäpä juuri ykteisrintamahal- 
litus monissa maissa tulee olemaan eräänä tärkeänä siirtymismuoto- 
na. “ Vasemmistolaiset”  doktrineerit aina ovat sivuuttaneet tämän 
Leninin ohjeen, rajoittautuneina propagandisteina he puhuivat vain 
“ päämäärästä” , koskaan eivät huolehtineet “ siirtymisrnuodoista” . 
Siksi he yrittivät tehdä tunnuksesta “ työväenhallitus” tyhjän sana
helinän, proletaarisen diktatuurin “ synonymin” . Mutta oikesto-op- 
portunistit yrittivät tämän tunnuksen avulla muodostaa erikoisen 
"demokraattisen väliasteen”  porvariston ja proletariaatin diktatuu
rin välille, uskotellakseen työläisille, että rauhallisella parlamentaa
risella kävelyllä voidaan siirtyä yhdestä diktatuurista toiseen. Tätä 
fiktiivistä “ väliastetta” he nimittivät myöskin “ siirtymismuodoksi”  
ja viittasivat LeniniinkinI Mutta tämä huijaus oli helppo paljastaa: 
Lenin puhui siirtymismuodosta ja lähestymismuodosta " proletaari
seen vallankumoukseen” , t.s. porvariston diktatuurin kukistami
seen eikä mistään välimuodosta porvariston ja proletaarisen dikta
tuurin välillä.

Miksi Lenin antoi näin suuren merkityksen siirtymismuodolle 
proletaariseen vallankumoukseen? Siksi, että hän piti silmällä 
" k aikk ien suurien vallankumouksien peruslakia", sitä lakia, että yk
sinomaan propaganda ja agitatio eivät voi olla joukkojen omana 
poliittisena kokemuksena silloin, kun kysymyksessä on todella laa
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jojen työtätekevien joukkojen vetäminen vallankumouksellisen etu
joukon puolelle, jota ilman on mahdotonta voimakas taistelu val
lan puolesta. Vasemmistosuunnan tavallisena virheenä on oletta
mus, että heti kun muodostuu poliittinen (tai vallankumoukselli
nen) kriisi, niin kommunistiselle johdolle riittää vallankumouksel
lisen kapinan tunnuksen heittäminen ja laajat joukot kulkevat sen 
mukana. Ei, tallaisenkaan kriisin oloissa eivät joukot ole aina val
miita tähän. Me näemme tämän Espanjan esimerkistä. Auttaa 
miljoonaisia joukkoja mahdollisimman nopeasti omaksumaan oman 
kokemuksen pohjalla, mitä on heidän tehtävä, mistä löydettävä rat
kaiseva ulospääsy, mikä puolue ansaitsee heidän luottamuksensa — 
kas tätä varten tarvitaan niin siirtymistunnuksia kuin myöskin eri
koisia “ siirtymis- tai lähesty m is muotoja proletaariseen vallanku
moukseen” . Muussa tapauksessa laajat kansanjoukot, jotka ovat 
pikkuporvarillisten demokraattisten harhaluulojen ja traditioiden 
kahleissa, voivat vallankumouksellisen tilanteenkin oloissa horjua, 
viiva h della ja harhailla, löytämättä tietä vallankumoukseen ja sit
ten joutua fasistipyövelien iskujen alaisiksi.

Siksi me katsomme mahdolliseksi muodostaa poliittisen kriisin 
oloissa fasisminvastaisen yhteisrinlamahallituksen. Mikäli tällainen 
hallitus tulee todella käymään taistelua kansan vihollisia vastaan, 
antamaan toimintavapauden työväenluokalle ja kommunistiselle 
puolueelle, niin me, kommunistit, tulemme kaikin keinoin tuke
maan sitä ja vallankumouksen sotureina tulemme taistelemaan en- 
simäisillä tulilinjoilla. Mutta me puhumme joukoille avoimesti:

Tämä hallitus ci voi tuoda lopullista pelastusta. Se ei kykene 
kukistamaan riistäjien luokkaherruutta ja siksi se ei voi lopullisesti 
poistaa myöskään fasistisen vastavallankumouksen vaaraa. Siis, on 
välttämätöntä aseistautua sosialistisen vallankumouksen saavuttami
seksi Pelastuksen tuo ainoastaan ja vain neuvostovalta!

Arvioidessamme nykyistä maailman tilanteen kehitystä me 
näemme, että poliittinen kr>isi kypsyy useissa maissa. Tästä johtuu, 
että myöskin kongressimme luja päätös yhteisrintamahallitukscsta 
tulee olemaan erittäin aktuaalinen ja suuresta merkityksestä.

Jos puolueemme kykenevät bolshevistisesti käyttämään hyväk
seen mahdollisuutta yhrcisrintamahallitukscn muodostamiseen, jos 
ne osaavat käyttää sen muodostamisen ympärillä käytyä taistelua se
kä tämän hallituksen vallassaoloa joukkojen vallankumoukselliseen 
valmentamiseen, niin se tulee olemaan kaikkein parhaimpana po
liittisena todisteena, että kurssimme yhtcisrintamahallitukseen on 
ollut oikea.
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ID E O LO G ISE ST A  T A IS T E L U S T A  FA SISM IA  V A S T A A N

Puol Utillem m e fasismi n vastaisen taistelun eräänä heikoimpana 
puolena on se, että ne riittämättömästi ja eivät ajallaan reageeraa 
fasismin demagogiaan ja tähän asti ovat yliolkaisesti suhtautuneet 
kysymykseen taistelusta fasistista ideologiaa vastaan. Useat toverit 
eivät uskoneet, että porvarillisen ideologian näin taantumuksellinen 
muoto kuin fasismin ideologia, joka mielettömyydessään usein lä
hentelee hulluutta, kykenisi saamaan vaikutuksen joukkoihin. Ka
pitalismin mätänemisprosessi ulottuu sen ideologian ja kulttuurin 
sydämeen ja laajojen kansanjoukkojen epätoivoinen asema tekee 
sen määrätyt kerrokset herkiksi vastaanottamaan tämän mätänemi- 
sen ideologisten jätteiden tartunnan.

Tätä fasismin ideologisen tartunnan voimaa me emme saa mis
sään tapauksessa aliarvioida. Päinvastoin meidän täytyy puolestam
me järjestää laaja ideologinen taistelu selvän, kansanomaisen ja oi
kean todistelun pohjalla, hyvin harkiten suhtauduttava kansanjouk
kojen kansallisen psykologian omalaatuisuuteen.

Fasistit penkovat jokaisen kansan historian, esittääkseen itsensä 
kansan historiassa kaiken korkeimman ja sankari! lisimma n perilli
siksi ja jatkajiksi ja sen, mikä oli kansan kansallisille tunteille alen
tavaa ja loukkaavaa, he käyttävät aseena fasismin vihollisia vas
taan. Saksassa julkaistaan satoja kirjoja, joilla on vain yksi pää
määrä —  Saksan kansan historian väärentäminen fasistiseen tapaan.

Vastaleivotut kansallissosialistiset historioitsijat yrittävät kuvata 
Saksan historiaa sillä tavalla, että muka jonkun ‘‘historiallisen lain
mukaisuuden”  voimasta 2,000 vuoden aikana on punaisena lankana 
kulkenut kehitys, joka johti Saksan kansan kansallisen “ pelastajan” , 
“ messiaan" tulon historialliselle areenalle, joka tunnetaan itävalta
laista sukuperää olevaksi “ jefreitoriksi” . Näissä kirjoissa kuvataan 
Saksan kansan menneisyyden suuria toimihenkilöitä fasisteina ja 
suuret talonpoikaisliikkeet suoranaisena alkuna fasistiselle liikkeelle.

Mussolini yrittää saada pääomia Garihaldin sankarillista muotoa 
hyväksikäyttäen. Ranskan fasistit esittävän sankarittarenaan Jeanne 
d ’Arc’ia. Amerikan fasistit vetoavat riippumattomuuden puolesta 
käytyjen amerikalaisten sotien traditioihin, Washingtonin, Lincolnin 
traditioihin. Bulgarian fasistit käyttävät hyväkseen 70-luvun kan- 
sallisvapautus-liikettä ja kansan rakastamia sankareita Vasil Levs- 
koita, Stefan Karadshia, jne. Ne kommunistit, jotka ajattelevat, 
että kaikki tämä ei koske työväenluokkaa, jotka eivät tee mitään 
sen hyväksi, että historiallisesti oikein, todella marxilaisesti, lenini- 
läis-marxilaisessa, leniniläis-stalinilaisessa hengessä tulisi valaistuksi
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työtätekeville joukoille heidän oman kansansa menneisyys, yhdis
tääkseen nykyisen taistelun sen vallankumouksellisiin traditioihin ja 
menneisyyteen, —  nämä kommunistit vapaaehtoisesti luovuttavat 
fasistisille väärentäjille kaiken sen, mitä oli arvokasta kansan histo
riallisessa menneisyydessä, ja ne käyttävät sini kansanjoukkojen hä
rnäämiseksi. ( Suosion osoit uksia) ■

Ei! Toverit! Meille kuuluu jokainen tärkeä kysymys ainoas
taan nykyisyydestä ja tulevaisuudesta, vaan myöskin kansamme 
menneisyydestä. Emmehän me, kommunistit, toteuta työläisten työ
huone-etujen ahdasta politiikkaa, mc emme ole tradeun ionien tai 
keskiajan käsityöläis- ja kisällien yhdistysten rajoitettuja toimihen
kilöitä. Me olemme nykyisen yhteiskunnan tärkeimmän, suurim
man luokan —  työväenluokan luokkaetujen edustajia, luokan, joka 

non kutsuttu vapauttamaan ihmiskunnan kapitalistisen järjestelmän 
kärsimyksistä, joka on maapallon yhdellä kuudesosalla kukistanut 
kapitalismin ikeen ja on hallitsevana luokkana. Me puolustamme 
kaikkien sorrettujen työtätekevien kerroksien elämä netuja, kansan 
valtavan enemmistön etuja missä kapitalistisessa maassa tahansa.

Me, kommunistit, olemme porvarillisen natsionalismin leppy- 
mättömiä periaatteellisia vastustajia sen kaikissa ilmenemismuo
doissa. Mutta me emme ole kansallisen nihilismin puolustajia, em
mekä koskaan saa esiintyä sellaisina. Työläisten ja kaikkien työtä
tekevien . kasvattaminen proletaarisen internationalismin hengessä, 
se on jokaisen kommunistisen puolueen yksi perustehtävä. Mutta 
se, joka ajattclee, että tämä antaa hänelle luvan sylkäistä laajojen 
työtätekevien joukkojen kansallisille tunteille, se on kaukana todelli
sesta bolshevismista, se ei ole mitään ymmärtänyt Leninin ja Stali
nin opista kansallisuuskysymyksessä. {Suosionosoituksia).

Lenin, joka aina päättävästi ja johdonmukaisesti taisteli porva
rillista nntsionalismia vastaan, osoitti meille esimerkin, miten on oi
kein suhtauduttava kysymykseen kansallisista tunteista, kirjoituk
sessaan “ Isovenäläisten kansallisesta ylpeydestä” , joka on kirjoitettu 
v, 1914- Kas näin hän kirjoitti:

“ Onko meille, isovenäläisille tietoisille proletaareille vie
rasta kansallisen ylpeyden tunne? Tietystikään ei. Me ra
kastamme omaa kieltämme ja kotimaatamme, me työskente
lemme kaikista enemmän, jotta sen työtätekevät joukot (ts. 
9! 10 sen väestöstä) nostettaisiin demokraattien ja sosialistien 
tietoisen elämän tasolle. Meistä on kaikkein kipeintä nähdä 
ja tuntea, minkälaista väkivaltaa, sortoa ja kiusaa tekevät 
kauniille isänmaallemme tsaarin pyövelit, aateliset ja kapita-
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listit. Me olemme ylpeitä siitä, että tämä väkivalta aiheuttaa 
vastarintaa keskuudessamme, isovenäläisten keskuudessa, että 
tästä joukosta on noussut Radishev, dekabristit, 70-luvun val
lankumoukselliset, että isovenäläinen työväenluokka loi v. 
1905 mahtavan vallankumouksellisen joukkojen puolueen. 
Me olemme täynnä kansallisen ylpeyden tunteita, sillä isove
näläinen kansa myöskin loi vallankumouksellisen luokan, 
myöskin osoitti, että se pystyy näyttämään ihmiskunnalle so
sialismin ja vapauden puolesta käydyn taistelun suurta esi
merkkiä ja edessämme eivät ole ainoastaan suuret pogroomit, 
hirsi puurivit, vankilamuurit, nälän näkeminen, pappien, tsaa
rien, tilanherrain ja kapitalistien orjamainen palveleminen.

Me olemme täynnä kansallisen ylpeyden tunteita ja siksi 
me erikoisesti vihaamme orjamaista menneisyyttämme. . .  Ja 
orjamaista nykyisyyttämme, kun samat tilanherrat ja kapita
listit vievät meidät sotaan, tukahduttaakseen demokraattista 
liikettä Persiassa ja Kiinassa, voimistaakseen isovenäläistä kan
sallista arvokkuuttamme häpäisevää Romanovien, Bobrins- 
kien, Puriskevitshien joukkoa” . (Lenin, Kootut teokset, 
X V II 1 nide, sivu 81).

Näin kirjoitti Lenin kansallisesta ylpeydestä.
Luulen, toverit, että en menetellyt väärin Leipzigin oikeudessa, 

kun fasistit yrittivät parjata Bulgarian kansaa, nimittäen sitä bar
baarimaiseksi, puolustaessani Bulgarian kansan työtätekevien jouk
kojen kansallista kunniaa, kansan, joka uskollisesti taistelee fasis
teja vastaan, näitä todellisia villejä ja barbaareja vastaan {myrskyi
siä, jatkuvia suosionosoituksia), ja kun ilmoitin, että minulla ei ole 
mitään syytä hävetä, että olen bulgarialainen, vaan päinvastoin olen 
ylpeä siitä kun olen Bulgarian sankarillisen työväenluokan poika. 
{Suosionosoituksia).

Toverit! Proletaarisen internationalismin on n.s. “ mukauduttava 
ilmastoon” jokaisessa maassa, jotta se laskisi juurensa syvälle omassa 
maassaan. Proletaarisen luokkataistelun ja työväenliikkeen 
set muodot eri maissa eivät ole proletaarisen internationalismin vas
taisia, päinvastoin juuri näissä muodoissa voidaan menestyksellä 
puolustaa myöskin proletariaatin kansainvälisiä etuja.

Tietysti ka!k_kia^a ia kaihissa tapauksissa on paljastettava ja to
distettava joukoille, että fasistinen porvaristo y le iskä mallisten etujen 
puolustamisen verukkeella toteuttaa egoistista politiikkaa oman kan
sansa sortamiseksi ja riistämiseksi samoin myöskin muitten kanso
jen rosvoamiseksi ja orjuuttamiseksi. Mutta tähän ei saa rajoittua.
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On välttämätöntä samalla työväenluokan taistelun ja kommunistis
ten puolueiden esiintymisen kautta osoittaa, että proletariaatti nous
tessaan kaikenlaista orjuuttamista ja kansallista sortoa vastaan on ai
noana todellisena taistelijana kansallisen vapautuksen ja kansan 
riippumattomuuden puolesta.

Proletariaatin luokkataistelujen edut taistelussa kotimaan riistäjiä 
ja sortajia vastaan eivät ole kansan vapaan ja onnellisen tulevaisuu
den vastaisia. Päinvastoin: sosialistinen vallankumous merkitsee 
{(ansan pelastusta ja avaa sille tien korkeampaan nousuun. Sillä, että 
työväenluokka jo tällä kertaa järjestää luokkajärjestöjään ja lujit
taa asemiaan, että se puolustaa fasismilta demokraattisia oikeuksiaan 
ja vapauksiaan, että se taistelee kapitalismin kukistamiseksi, sillä se 
jo taistelee kansallisuutensa tulevaisuuden puolesta.

Vallankumouksellinen proletariaatti taistelee kansansa kulttuurin 
pelastamisen puolesta, sen vapauttamiseksi mätänevän monopolisti
sen pääoman ja barbaarimaisen fasismin kahleista, joka tekee 
väkivaltaa sille. Vain proletaarinen vallankumous voi estää kulttuu
rin tuhoutumisen, nostaa sen korkeimmalle kukoistusasteelle, to
dellisena kansan kulttuurina, kansallisena muodoltaan ja sosialisti
sena sisällöltään, jota me näemme toteutettavan Stalinin johdolla 
Neuvostoliitossa. ( Suosionosoituksia.)

Proletaarinen internationalismi ei vastusta tätä eri maiden 
työtätekevien taistelua kansallisen, sosiaalisen ja kulttuurisen va
pauden puolesta, vaan kansainvälisen proletaarisen solidaarisuu
den ja taisteluyhtcnäisyyden pohjalla takaa sille välttämättömän 
tuen, jota tarvitaan voiton saavuttamiseksi tässä taistelussa. Vain 
kiinteässä liitossa suuren Neuvostoliiton voittaneen proletariaatin 
kanssa voi kapitalististen maiden työväenluokka voittaa. Vain 
taistellen käsikädessä imperialististen maiden proletariaatin kanssa 
siirtomaan kansat ja sorretut kansalliset vähemmistöt voivat saa
vuttaa vapautuksensa. Vain vallankumouksellisen liiton kautta im
perialististen maiden työväenluokan ja siirto- ja riippu vaisu ussuh- 
teissa olevien maiden kansallisvapautukselliscn liikkeen välillä kul
kee tie proletaarisen vallankumouksen voittoon imperialistisissa 
maissa, sillä, kuten Marx osoitti “ei voi olla vapaa se kansa, joka 
sortaa muita kansoja” .

Eiväthän kommunistit, jotka kuuluvat sorrettuun ja riippuvai
seen kansallisuuteen, voi menestyksellä taistella shovinismia vastaan 
kansansa riveissä, elleivät he samalla osoita käytännöllisessä joukko
liikkeessä, että he todellisuudessa taistelevat kansallisuutensa vapa
uttamiseksi vieraan maan ikeestä. Eiväthän toisaalta sortavaan kan
saan kuuluvat kommunistit voi tehdä kaikkea välttämätöntä oman
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kansansa työtätekevien joukkojen kasvattamiseksi internationalismin 
hengessä, elleivät käy päättävää taistelua “ oman”  porvaristonsa sor
topolitiikkaa vastaan, sen orjuuttamien kansojen täydellisen itsemää
räämisoikeuden puolesta, elleivät he tätä tee, niin eivät lie myös
kään helpoita sorretun kansan työtätekeviä voittamaan kansallisia 
ennakkoluulojaan.

Jos me esiinnymme tässä hengessä, jos me kaikessa joukkotyös
sämme vakuuttavasti osoitamme, että me olemme yhtä vapaat niin 
kansallisesta nihilismistä kuin myöskin porvarillisesta natsionalis- 
mistä, niin vain tässä tapauksessa me voimme käydä menestyksellistä 
taistelua fasistien shovinistista demagogiaa vastaan.

Siksi on erittäin tärkeätä leniniläis-s talin Haisen kansallisuuspoli
tiikan oikea ja konkreettinen sovelluttaminen. Tämä on ehdoton, 
välttämätön edellytys menestykselliselle taistelulle shovinismia vas
taan, fasistien toteuttaman ideologisen vaikutuksen pääasetta vas
taan. ( Suosionosoituksia.)

III, Kommunististen puolueiden lujittaminen 
ja  taistelu proletariaatin poliittisen 

yhtenäisyyden puolesta
Toverit! Taistelussa yhteisrintaman muodostamiseksi kasvaa 

kommunistisen puolueen johtava osuus suunnattomasti. Työväenluo
kan yhteisrintaman alkuunpanijana, organisaattorina, liikkeelle pa
nevana voimana on vain kommunistinen puolue.

Kommunistiset puolueet voivat taata laajojen työtätekevien jouk
kojen mobilisoimisen yhtenäiseen taisteluun fasismia ja pääoman 
hyökkäystä vastaan vain lujittamalla hailein puolin omia rivejään, 
kehittämällä alotekykyään, toteuttamalla marxilais-leniniläistä poli
tiikkaa ja oikeata, joustavaa taktiikkaa, ottaen huomioon konkreet
tisen tilanteen ja luokkavoimien sijoituksen. .

K O M M U N IST IST E N  P U O L U E ID E N  L U E T T A M IN E N

Kuudennen ja seitsemännen kongressin välisenä aikana ovat 
kommunistiset puolueet kapitalistisissa maissa kiistämättä kasvaneet 
ja huomattavasti karaistuneet. Mutta olisi vaarallinen erehdys, jos 
rauhoittuisimme tähän. Mitä enemmän laajenee työväenluokan yh
teisrintama, sitä enemmän syntyy uusia, monimutkaisempia tehtäviä, 
sila enemmän meidän on työskenneltävä puolueittemme lujittami
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seksi poliittisesti ja organisatorisesti. Proletariaatin yhteisrintama 
tuo esiin työläisten armeijan, joka voi suorittaa tehtävänsä, jos tä
män armeijan johdossa tulee olemaan sille päämäärän ja tien näyt
tävä voima. Tällaisena johtavana voimana voi olla vain luja prole
taarinen vallankumouksellinen puolue.

Kun me, kommunistit, ponnistamme kaikki voimamme yhteis
rintaman muodostamiseksi, niin me emme tee tätä ahtaalta näkö
kannalta, vain tarkoituksella värvätä uusia jäseniä kommunistiseen 
puolueeseen. Meidän täytyy kaikin puolin lujittaa kommunistisia 
puolueita ja laajentaa niiden määrällistä kasvua juuri siksi, että me 
vakavasti haluamme lujittaa yhteisrintamaa. Kommunististen puo
lueiden lujittaminen ei ole välttämätöntä ahtaasti puolueen etujen 
kannalta, vaan koko työväenluokan etujen kannalta. Kommunististen 
puolueiden yhtenäisyys, vallan\umou \selline n ykdistyneisyys ja tais- 
teluvalmeus —  tämä on arvokkain pääoma, joka kuuluu ei ainoas
taan meille, vaan koko työväenluokalle. Vaimeillemme lahteä yh
dessä sosialidemokraattisten puolueiden ja järjestöjen kanssa taiste
luun fasismia vastaan me olemme yhdistäneet ja tulemme yhdistä
mään leppymättömään taisteluun porvariston kanssa yhteistoimin- 
nan ideologiana ja käytäntönä ilmenevää sosialidemokratiaa vas
taan ja tietysti tulemme taistelemaan myöskin tämän ideologian 
tunkeutumista vastaan omiin riveihimme.

Toteuttaessamme rohkeasti ja päättävästi yhteisrintaman taktiik
kaa, me tulemme kohtaamaan omissa riveissämmekin vastustuksia, 
jotka meidän on välttämätöntä hinnalla millä hyvänsä poistaa mah
dollisimman lyhyessä ajassa.

Kominternin V I kongressin jälkeen suoritettiin kapitalististen mai
den kaikissa kommunististisissa puolueissa menestyksellistä taistelua 
kapitalistiseen vakaantumiseen pyrkivää opportunistista mukautu
mista vastaan ja reformististen ja legdisten harhaluulojen tartuntaa 
vastaan. Puolueemme puhdistivat riviusä kaikenlaisista oikeisto-op
portunisteista, ja tällä lujitiivat bolshevistista yhtenäisyyttään ja tais- 
telukuntoisuuttaan. Vähemmän menestyksellisesti, ja joskus ei ol
lenkaan käyty taistelua lahkolaisuutta vastaan. Lahkolaisuus ilmeni 
yksinkertaisessa, avoimessa muodossa jo Kommunistisen Interna- 
tionalen olemassaolon ensi vuosina ja naamioiden itsensä muodolli
sella bolshevististen teesien tunnustamisella jarrutti bolshevistisen 
joukkopoiitiikan kehittämistä. Nykyään se ei ole enää " lastentauti” , 
kuten kirjoitti Lenin, vaan juurtunut pahe, josta vapautumatta ei 
voida ratkaista proletariaatin yhteisrintaman muodostamistehtävää ja 
viedä joukkoja reformismista vallankumouksen puolelle.

62



Nykyisessä tilanteessa lahkolaisuus on omahyväistä lahkolaisuutta, 
kuten me kvalifisioimme sen päätösluonnoksessa, se jarruttaa mei
tä ennen\ai\\ea  taistelussamme yhteisrintaman toteuttamiseksi. Lah
kolaisuus on tyytyväinen doktriinimaiseen rajoittautuneisuuteensa, 
joukkojen todellisesta elämästä irtaantumiseen; se on tyytyväinen 
yksinkertaisiin mctoodcihinsa työväenliikkeen monimutkaisten ky
symyksien ratkaisemisessa kaavamaisten sheemojen pohjalla. Lahko
laisuus esittää itsensä kaikkitietävänä ja katsoo tarpeettomaksi oppia 
joukoilta työväenliikkeen opetuksien pohjalla. Sanalla sanoen lah
kolaisuudelle on, kuten sanotaan, meri polvia myöten.

Omahyväinen lahkolaisuus ei halua eil(ä voi ymmärtää, että 
kommunistinen puolue ei ole saavuttanut työväenluokan johtamista 
itsevirt a uksella. Kommunistisen puolueen johtava osuus työväen
luokan taisteluissa on valloitettava. Tässä ei tarvitse saarnata kom
munistien johtavasta osuudesta, vaan jokapäiväisessä joukkotyössä 
on oikealla politiikallaan ansaittava, valloitettava työläisjoukkojen 
luottamus. Tämä on mahdollista vain siinä tapauksessa, jos me, 
kommunistit, poliittisessa taistelussamme vakavasti otamme huo
mioon joukkojen luokkatietoisuuden todellisen tason, niiden vallan- 
kumouksellisuimisasteen, jos me selväpiirteisesti arvioimme konk
reettisen tilanteen ei toivomustan me pohjalla, vaan sen pohjalla, 
mikä on todellisuudessa. Meidän täytyy askel askeleelta kärsivälli
sesti helpottaa laajojen joukkojen siirtymistä kommunismin puolel
le. Me emme saa koskaan unhoittaa Leninin sanoja, joka koko voi
mallaan varoitti meitä, — että

“kysymys on juuri siinä, ettemme ottaisi meidän kokemaamme 
luojan  kokemana, joukkojen kokemana” . (Lenin, Kootut teokset, 
X X V  nide, sivu 202).

Eiköhän, toverit, ole riveissämme vielä melkoinen määrä sellai
sia doktriinimäisiä aineksia, jotka yhteisrintaman politiikassa aina 
ja kaikkialla näkevät vain vaaroja? Tällaisille tovereille koko yhteis
rintama' on pelkkänä vaarana. Mutta tämä lahkoin ismainen “ peri
aatteellisuus”  ei ole mitään muuta kuin poliittista avuttomuutta työ
väenluokan välittömän johtamisen vaikeuksien edessä.

Lahkolaisuus ilmenee erikoisesti joukkojen vallankumouksellis- 
tumisen yliarvioimisessa. Niiden reformismista siirtymistempojen yli- 
arvioimisessa, yrityksissä hypähdellä yli liikkeen vaikeiden etappien 
ja monimutkaisten tehtävien. Joukkojen johtamismetoodi vaihdet
tiin käytännössä usein ahtaasti puolueryhmän johtamismetoodeihin. 
Aliarviointiin joukkojen traditsionimaisen yhteyden voimaa omiin 
järjestöihinsä ja johtoon ja kun joukot eivät katkaisseet näitä yh
teyksiään, niin niihin alettiin suhtautua samalla jyrkkyydellä kuin
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niiden taantumukselliseen johtoonkin. Taktiikka ja tunnukset teh
tiin kaavamaisiksi kaikille maille, ei huomioitu konkreettisen tilan
teen erikoisuuksia jokaisessa eri maassa. Jätettiin huomiota vaille 
välttämättömyys taistella joukoissa, joukkojen luottamuksen saavut
tamiseksi, aliarvioitiin taistelua työläisten osittaisvaatimuksien puo
lesta ja työtä reformistisissa ammattiliitoissa sekä fasistisissa joukko- 
järjestöissä. Yhtcisrintamapolitiikka vaihdettiin usein pelkkiin kut
suihin ja toisarvoiseen propagandaan.

Samassa määrin haittasivat lahkolaismaiset asenteet ihmisten 
oikeata valintaa, kaaderien kasvattamista, kaaderien, jotka olivat yh
teydessä joukkoihin, jotka nauttivat joukkojen luottamusta, vallan
kumouksellisesti pestävien ja luokkataistelussa koeteltujen kaaderien 
kasvattamista, jotka kykenevät yhdistämään jouf^otyön käytännöl
liset \o\em u\scl bolshevikin periaatteelliseen lujuuteen

Tällä tavalla lahkolaisuus hidastutti huomattavasti kommunis
tisten puolueiden kasvua, vaikeutti todellisen joukkopolitiikan to
teuttamista, haittasi luokka vihollisen vaikeuksien hyväksikäyttämis
tä vallankumouksellisen liikkeen lujittamiseksi, haittasi laajojen 
proletaaristen joukkojen kommunistisien puolueiden puolelle val
loitta naisasiaa.

Taistellessamme päättävästi omahyväisen lahkolaisuuden juuri- 
miseksi ja sen viimeisten jätteiden poistamiseksi, meidän täytyy 
kaikin keinoin voimistaa valppauttamme ja taistelua suhteessa 
oikeisto-opportunismiin ja sen kaikkia konkreettisia ilmenemismuo
toja vastaan, ottaen huomioon, että vaara tulee kasvamaan sitä mu
kaa, kun laajennetaan laajaa yhteisrintamaa. Jo nyt havaitaan pyr
kimyksiä alentaa kommunistisen puolueen osuutta yhteisrintaman 
riveissä ja sovelluttaa sosialidemokraattista ideologiaa. Ei saa unhoit
taa, että yhteisrintamataktiikka on havainnollista vakuuttnmismetoo- 
diaa sosialidemokraattisille työläisille, että kommunistinen politiik
ka on oikea ja reformistinen on väärä, että se ei ole metoodia, joka 
hyväksyisi sosialidemokratian ideologian ja käytännön sovelluttami- 
sen. Menestyksellinen taistelu yhteisrintaman muodostamiseksi vaatii 
eittämättömästä jatkuvaa taistelua riveissämme ilmeneviä puolueen 
osuuden alentamtspyrkimyksiä vastaan, legaalisia harhaluuloja vas
taan, itsevirtaul{seen ja automaattisuuteen pyrkiviä asenteita vastaan, 
niin fasismin likvidoiniisessa kuin myöskin yhteisrintaman järjestä
misessä pienempiäkin horjahteluja vastaan päättävän toiminnan ai
kana.

“ On välttämätöntä —  opettaa meitä toveri Stalin, jotta puolue 
työssään osaisi yhdistää korkean periaatteellisuuden (ei saa sekoittaa 
lahkolaisuuteen) yhteyksiin joukkoihin (ci saa sekoittaa hännässä-
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laa Kiistämiseen!), jota ilman puolueella ei ole mahdollisuutta opet
taa joukkoja, oppia joukoilta, ei ainoastaan johtaa joukkojen ja 
nostaa ne puolueen tasolla, eikä myöskään kuunnella niiden ääntä ja 
arvata niiden kipeimmät tarpeet". (Stalin, “ Saksan kommunistisen 
puolueen perspektiiveistä ja bolshcvisoimisesta” . “ Pravda” , No: 27, 
v. 1925, helmikuun 3 p:nä).

T Y Ö V Ä E N L U O K A N  P O L IIT T IN E N  Y H T E N Ä IS Y Y S

Toverit, kommunististen ja sosialidemokraattisten työläisten yh
teisrintaman ja yhteistaistelun kehitys fasismia ja pääoman hyök
käystä vastaan asettaa myöskin kysymyksen poliittisesta yhtenäisyy
destä, työväenluokan yhtenäisen poliittisen jou^opuolueen muodos
tamisesta. Sosialidemokraattiset työläiset yhä enemmän tulevat käy
tännössä vakuutetuiksi siitä, että taistelu luokkavihoista vastaan 
vaatii yhtenäistä poliittista johtoa, sillä johdon kaksinaisuus vai
keuttaa työväenluokan yhtenäisen taistelun edelleen kehittämistä ja 
lujittamista.

Proletariaatin luokkataistelun edut ja proletaarisen vallanku
mouksen menestys sanelevat välttämättömyyden muodostaa jokai' 
sessa riiaassa proletariaatin yhtenäinen puolue. Tämän saavuttaminen 
ei ole tietystikään helppoa ja yksinkertaista. Se vaatii sitkeää työtä 
ja taistelua ja tulee olemaan enemmän tai vähemmän pitkäaikainen 
prosessi. Kommunististen puolueiden on nojaamalla työläisten pyr
kimykseen yhdistää sosialidemokraattiset puolueet tai eri järjestöt 
kommunististen puolueiden kanssa, otettava käsiinsä lujasti ja var
masti alote tässä yhdistämisessä. Työväenluokan voimien yhdistämi
nen yhtenäiseksi vallankumoukselliseksi proletaariseksi puolueeksi, 
aikana, jolloin kansainvälinen työväenliike astuu hajaannuksen lik- 
vidoimiskauteen, on meidän tehtävämme, se on Kommunistisen In- 
ternationalen tehtävä.

Mutta joskin kommunististen ja sosialidemokraattisten puoluei
den yhteisrintaman muodostamiseksi riittää sopimus taistelusta fa
sismia vastaan, pääoman hyökkäystä ja sotaa vastaan, niin poliittisen 
yhtenäisyyden muodostaminen on mahdollista vain määrättyjen pe
riaatteellisten ehtojen pohjalla.

Tämä yhdistäminen on mahdollista vain, ensinnäkin ehdolla, 
että ollaan täydellisesti riippumattomia porvaristosta ja tehdään täy
dellinen pesäero sosialidemokratian ja porvariston liitosta. Toiseksi, 
ehdolla, että ennakolta toteutetaan toiminnan yhtenäisyys;

kolmanneksi, ehdolla, että tunnustetaan välttämättömyys vallan
kumouksellisesti kukistaa porvariston herruus ja pystyttää proleta
riaatin diktatuuri neuvostojen muodossa;
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neljänneesi, ehdolla, että kieltäydytään tukemasta omaa porva
ristoa imperialistisessa sodassa;

viidenneesi, ehdolla, että puolue rakennetaan demokraattisen 
sentralismin pohjalla, joka takaa tahdon ja toiminnan yhtenäisyyden 
ja joka on tarkastettu Venäjän bolshevil^eien

Meidän täytyy selvittää sosialidemokraattisille työläisille kärsi
vällisesti ja toverillisesti, miksi ilman näitä ehtoja on mahdoton työ
väenluokan poliittinen yhtenäisyys. Samalla meidän on yhdessä käsi
teltävä näiden ehtojen sisältöä ja merkitystä.

Miksi proletariaatin poliittisen yhtenäisyyden toteuttamiseksi on 
välttämätöntä täydellinen riippumattomuus porvaristosta ja täydelli
nen ero sosialidemokratian ja porvariston liitosta?

Siksi, että koko työväenliikkeen kokemus ja Saksan kokoomus- 
politiikan kokemus 15 vuoden ajalta osoittaa, että luokkain välinen 
yhteistoiminnan politiikka, porvaristosta riippuvaisuuden politiikka 
johtaa työväenluokan häviöön ja fasismin voittoon. Ja vain leppy- 
mättömän luokkataistelun tie porvaristoa vastaan, bolshevikkien tie 
on varmana tienä voittoon.

Miksi poliittisen yhtenäisyyden edellytyksenä täytyy olla yhtei
sen toiminnan ennakolta muodostamisen?

Siksi, että yhteistoiminta pääoman ja fasismin hyökkäyksen tor
jumiseksi on mahdollista ja välttämätöntä jo ennen sitä, kun enem
mistö työläisistä yhdistyy yleisen poliittisen platformun pohjalla ka
pitalismin kukistamiseksi, ja yhtenäisten katsantokantojen määrit
teleminen yhteisestä proletariaatin taistelutiestä ja päämäärästä, jota 
ilman on mahdoton puolueen yhdistäminen, vaatii vähemmän tai 
enemmän pitempää aikaa. Ja kaikkein parhaiten määritellään kat
santokantojen yhtenäisyys yhteisessä taistelussa luokkavihoista vas
taan jo tänä päivänä. Ehdottaa yhteisrintaman asemasta viipymä
töntä yhdistymistä merkitsee valjastaa hevonen takaperin kärryjen 
eteen ja ajatella, että kärryt menevät eteenpäin. (Naurua). Juuri 
siksi, että poliittisen yhtenäisyyden kysymys on meille ei manööveri, 
kuten monille sosialidemokraattisille johtajille, me vaadimme yhteis
toiminnan toteuttamista yhtenä tärkeimpänä etappina taistelussa 
poliittisen yhtenäisyyden puolesta.

Miksi on välttämätöntä tunnustaa porvariston vallankumoukselli
nen kukistaminen ja proletariaatin diktatuurin pystyttäminen neu
vostovallan muodossa?

Siksi, että yhtäältä suuren Lokakuun vallankumouksen kokemus 
ja toisaalta Saksan, Itävallan ja Espanjan katkerat opetukset sodan
jälkeisenä kautena ovat uudelleen todistaneet, että proletariaatin 
voitto on mahdollinen vain kukistamalla porvaristo vallankumouk
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sellisesti ja että porvaristo pikemmin hukuttaa työväenliikkeen veri- 
mereen, kuin sallii proletariaatille sosialismin pystyttämisen rau
hallista tietä. Lokakuun vallankumouksen kokemus osoitti, että 
proletaarisen vallankumouksen perussisältönä on kysymys proleta
riaatin diktatuurista, jonka on tukahdutettava kukistettujen riistäjien 
vastarinta, aseistettava vallankumous taisteluun imperialismia vas
taan ja vietävä sosialismi vallankumouksen kautta lopulliseen voit
toon. Tarvitaan neuvosto proletariaatin diktatuurin toteuttamiseksi 
valtavan enemmistön diktatuurina mitättömän vähemmistön yli, riis
täjien yli, ja vain tällaisena se voidaan toteuttaa; ja nämä neuvostot, 
jotka käsittävät työväenluokan kaikki kerrokset, talonpoikaisten 
perusjoukot ja muut työtätekevät, joita herättämättä, vetämättä niitä 
vallankumouksellisen taistelun rintamaan on mahdotonta lujittaa 
proletariaatin voittoa.

Miksi poliittisen yhtenäisyyden ehtona on kieltäytyminen tuke
masta porvaristoa imperialistisessa sodassa?

Siksi, että porvaristo käy imperialistista sotaa rosvoamistarkoi- 
tuksessa, kansan valtavan enemmistön etuja vastaan, käytiinpä tätä 
sotaa sitten millä naamiolla tahansa. Siksi, että imperialistit sito
vat kuumeisen sodanvalmistelun ääriinmäisesti voimistettuun työ
tätekevien riistoon ja sortoon maansa sisällä. Porvariston tukemi
nen tällaisessa sodassa merkitsee maan etujen ja kansainvälisen 
työväenluokan etujen pettämistä.

Miksi, lopuksi, yhtenäisyyden ehtona on puolueen rakentami
nen demokraattisen sentralismin pohjalle?

Siksi, että vain demokraattisen sentralismin pohjalle rakennettu 
puolue voi taata tahdon ja toiminnan yhtenäisyyden, voi johtaa 
proletariaatin voittoon porvaristosta, jolla on niin mahtava ase 
kuin keskitetty valtiokoneisto. Demokraattisen sentralismin peri
aatteen toteuttaminen on loistavasti ja historiallisesti kokeiltu Ve
näjän bolshevistisen puolueen, Leninin-Stalinin puolueen koke
muksilla.

Niin toverit, me olemme työväenluokan yhtenäisen poliittisen 
joukkopuolueen kannalla, mutta tästä johtuu välttämättömyys, 
kuten sanoo toveri Stalin:

“ Taistelu puolueen vallankumouksellisen puolueen, riittävän 
rohkean, viedäkseen proletaarit taisteluun vallasta, riittävän koke
neen, selviytyäkseen vallankumouksellisen tilanteen monimutkai
sista olosuhteista ja riittävän joustavan, sivuuttaakseen kaikki ja 
kaikenlaiset vedenalaiset karit tiellä päämäärään.”  (Stalin, Leninis
min kysymyksiä, X  painos, sivu 63).
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Kas, tämän takia on välttämätöntä poliittisen yhdistymisen 
saavuttaminen mainittujen ehtojen pohjalla.

Me olemme työväenluokan poliittisen yhtenäisyyden kannalla. 
Siksi me olemme valmiita kiinteään yhteistoimintaan kaikkien 
sosialidemokraattien kanssa, jotka ovat yhteisrintaman puolesta ja 
vilpittömästi tukevat yhdistymistä osoitetulla pohjalla. Mutta juu
ri siksi, koska me olemme yhdistämisen puolesta, me tulemme 
päättävästi taistelemaan kaikkia “ vasemmistolaisia”  demagogeja 
vastaan, jotka yrittävät käyttää sosialidemokraattisten työläisten 
pettymystä uusien sosialististen puolueiden tai inter national ie n pe
rustamiseksi, jotka tähdätään kommunistista liikettä vastaan ja 
tällä tavalla syvennetään työväenluokassa hajaannusta.

Me tervehdimme sosialidemokraattisten työläisten keskuudessa 
kasvavaa pyrkimystä yhteisrintamaan kommunistien kanssa. Tässä 
tosiasiassa me näemme heidän vallankumouksellisen tietoisuutensa 
kasvun ja alun työväenluokan hajaannuksen poistamiselle. Pi
täen yhteistoimintaa ehdottomana välttämättömyytenä ja oikeim
pana tienä proletariaatin poliittisen yhtenäisyyden muodostamisel
le, me ilmoitamme Kommunistisen Incernationalen ja sen sektioi
den valmeudcsta alkaa neuvottelut II intcrnationalen ja sen sek
tioiden kanssa työväenluokan yhtenäisyyden muodostamisesta tais
telussa pääoman hyökkäystä vastaan, fasismia ja imperialistisen 
sodan uhkaa vastaan.

JO H T O P Ä Ä T Ö S

Toverit!
Lopetan selostukseni. Kuten näette, huomioidessamme VI kong

ressin jälkeen muuttuneen tilanteen, taistelumme opetukset ja 
nojaten jo saavutettuihin tuloksiin, me asetamme nyt uudella ta
valla useita kysymyksiä ja etupäässä kysymyksen yhteisrintamasta 
ja suhtautumisesta sosialidemokratiaan, reformistisiin ammattiliit
toihin sekä muihin joukkojärjestöihin.

On olemassa sellaisia viisaita, jotka kaikessa tässä näkevät pe
rääntymistä periaatteellisilta asemiltamme, jonkinlaisen käänteen 
oikealta bolshevismin linjalta. No, mitäs siitä! Meillä Bulgariassa 
sanotaan, että nälkäinen kana näkee aina unissaan hirssinjyviä 
( naurua, myrskyisiä suosionosoituksia).

Ajatelkoon samaan tapaan nämä poliittiset kanat. (Naurua, 
myrskyisiä suosionosoituksia.)

Meitä se ei kovinkaan kiinnosta. Meille on tärkeätä, että mei
dän omat puolueemme ja koko maailman laajat joukot ymmär
täisivät oikein, mitä mc haluamme.
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Me emme olisi vallankumouksellisia marxilaisia, leniniläistä 
Marxin-Engelsin-Lenim n-Stalinin ansiokkaita oppilaita, jos emme 
muuttuneesta tilanteesta ja maailman työväenliikkeessä tapahtu
neista muutoksista riippuen uudestijärjestäisi vastaavalla tavalla po
litiikkaamme ja taktiikkaamme.

Me emme olisi oikeita vallankumouksellisia, ellemme oppisi 
omista kokemuksistamme ja joukkojen kokemuksista. Mc halu
amme, että puolueemme kapitalistisissa maissa esiintyisivät ja toi
misivat työväenluokan todellisina poliittisina puolueina, että ne to
dellisuudessa näytteltsivät maansa elämässä poliittisen tekijän osaa, 
jotta ne toteuttaisivat aina aktiivista bolshevistista joulfiopolitiH&aa, 
eivätkä rajoittuisi yksistään propagandaan ja kritisoimiseen sekä 
pelkkiin taisteluSutsuihin proletariaatin diktatuurin puolesta.

M e olemme kalken kaavamaisuuden vihollisia. Me haluamme 
huomioida konkreettisen tilanteen joka aika ja jokaisessa eri pai
kassa, emmekä halua toimia määrätyn kaavan mukaan kaikkialla, 
emme voi unohtaa, että erilaisissa oloissa kommunistien asenne ei 
voi olla samanlainen.

Me haluamme selväpiirteisesti huomioida luokkataistelun kehi
tyksen Saity* eiapit ja itse joukkojen luokkatietoisuuden kasvun, 
me haluamme löytää ja ratkaista vastaavat vallankumouksellisen 
liikkeen \on\reettiset tehtävät.

Me haluamme löytää yhteisen pielen laajojen joukkojen kanssa 
taistelussa luok kävi hoi lista vastaan, me haluamme löytää tien, 
poistaaksemme lopullisesti vallankumouksellisen etujoukon eris
täytyne isyyden proletariaatin ja kaikkien työtätekevien joukoista 
sekä poistaaksemme itselleen työväenluokalle turmiollisen vristay- 
tyneisyyden sen luonnollisista liittolaisista taistelussa fasismia vas
taan, porvaristoa vastaan.

Me tahdomme vetää yhä laajemmat joukot vallankumoukselli
seen luokkataisteluun ja viedä ne proletaariseen vallankumoukseen, 
ottaen lähtökohdaksi heidän polttavimmat etunsa ja tarpeensa sekä 
heidän omat kokemuksensa,

Me tahdomme mainehikkaiden Venäjän bolshevikkien esimer
kin mukaan, Kommunistisen Intemadonnien johtavan puolueen, 
Neuvostoliiton kommunistisen puolueen esimerkin mukaan, yhdis
tää Saksan, Espanjan, Itävallan ja muiden kommunistien vallan
kumouksellisen sankaruuden todelliseen vallankumoukselliseen rea
lismiin ja tehdä lopun skolastisen touhuilun viimeisistä jätteistä 
vakavien poliittisten kysymysten ympärillä.
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Me tahdomme kaikin puolin aseistaa puolueemme ratkaisemaan 
niiden edessäolevia monimutkaisia poliittisia tehtäviä. Tätä var
ten on vielä korkeammalle kohotettava niiden teoreettinen tasonsa, 
kasvatettava niitä elävän marxismin-leninismin hengessä, eikä 
kuolleiden doktriinien hengessä.

Mc tahdomme pois juuria riveistämme omahyväisen lahkolai
suuden, joka ensikädessä sulkee meiltä tien joukkoihin ja estää 
toteuttamasta oikeata bolshevistista joukkopolitiikkaa. Mc tah
domme kaikin puolin voimistaa taistelua kaikkia oikeisto-opportu
nismin konkreettisia ilmaisumuotoja vastaan, ottaen huomioon, et
tä vaara tältä taholta tulee kasvamaan joukkotaistelumme ja jouk- 
kopolitiikkamme käytännöllisessä toteuttamisessa.

Me tahdomme, että kommunistit jokaisessa maassa - ajallaan 
huomioisivat ja käyttäisivät hyväkseen oman kokemuksensa kaikki 
opetukset proletariaatin vallankumouksellisena etujoukkona. Me 
tahdomme, että ke mahdollisimman nopeasti oppisivat uimaan luok
kataistelun myrskyisillä vesillä, eivätkä jäisi rannalle sivustakatso
jiksi ja vyöryävien aaltojen regisieröijiksi, odottelemaan hyvää 
säätä. {Suosionosoituksia).

Tätä me tahdomme!

Ja me tahdomme ka'k k ea tätä siksi, että vain tällä tiellä työ- 
väenluokka> kaikki£n työtätekevien johdossa, tiivistyen miljoonai
seksi, jota johtaa Kommunistinen Internationale ja omaten sellai
sen suuren, nerokkaan perämiehen ku‘ n meidän johtajamme to
veri Stalin (Myrskyisiä suosionosoituksia), voi varmasti täyttää his
toriallisen tehtävänsä —  pyyhkäistä maan pinnalta fasismin ja sen 
mukana kapitalismini (Kaikki salissa nousevat seisomaan ja jär
jestävät tov. Dimitroville myrskyisen kunnianosoituksen. Eri puo
lilta salia kuuluu eri kielillä huudahduksia: “ Hurraa, eläköön to
veri Dimitrovl” . Kuuluvat "Intcrnationalen”  mahtavat säveleet 
maailman kaikilla kielillä. Uudestaan raikuvat suosionosoitukset. 
Huudahduksia: “ Eläköön toveri Stalin, eläköön toveri Dimitrov! 
Huudahduksia: “ Dimitroville, Kominternin lipunkantajalle, bol
shevistinen hurraa!”  Huudahduksia bulgariankielella: “ Tov. Di
mitroville, Kommunistisen Intcrnationalen sankarilliselle taisteli
jalle fasismia vastaan, —  hurraa!”  Eri maiden edustajat laulavat 
vallankumouksellisia laulujaan. Italialaiset —  “ Bandera Rossaa” , puo
lalaiset —  “ Barrikaadeille” , ranskalaiset —  “ Carmangnolc” , saksa
laiset —  “Punainen Wedding” , kiinalaiset —  “ Kiinan Punaisen 
armeijan marssia” .)
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Stalinin johdolla saavutamme sosialismin 
voiton koko maailmassa

T O V ER I G EO RG  D IM ITR O V IN  P Ä Ä T T Ä JÄ ISP U H E  
K O M IN T ER N IN  V II M A A ILM A N K O N G R ESSISSA

{ Toveri Dimitrovin ilmaantuminen puhujalavalle otetaan vas
taan myrskyisin kunnianosoituksin. Kongressin edustajat nousevat 
seisomaan ja osoittavat palavaa suosiota. Edustajistojen tervehdys- 
huudahduksia-. " Rot front", "Hurraa” , "Eläköön toveri Dimitrov” . 
Orkesteri soittaa. Kunnianosoitus kesti useita minuutteja.)

Toverit!
Kommunistisen Internationalen V II maailman Kongressi, kaik

kien maiden ja kaikkien maailman mantereiden kommunistien 
Kongressi päättää työskentelynsä.

Minkälaiset ovat sen yhteenvedot, mitä on Kongressi meidän 
liikkeellemme, maailman työväenluokalle, kaikkien maiden työ
tätekeville?

Tämä kongressi oli voittaneen sosialismin maan —  Neuvosto
liiton proletariaatin ja vapautuksensa puolesta taistelevan kapitalis
tisen maailman proletariaatin välisen yhtenäisyyden täydellisen rie
mujuhlan kongressi. Sosialismin voitto, jolla on ylcismaailmallis- 
historiallinen merkitys, saa aikaan, voimakkaan liikkeen sosialis
mia kohti kaikissa kapitalistimaissa. Tämä voitto lujittaa rauhan 
asiaa kansojen välillä, kohottaen Neuvostoliiton kansainvälistä omi
naispainoa ja sen roolia työtätekevien voimakkaana tukena niiden 
taistelussa pääomaa, taantumusta ja fasismia vastaan. Se lujittaa 
Neuvostoliittoa maailman proletaarisen vallankumouksen tukikoh
tana. Se saa liikkeelle koko maailmassa et vain työläiset, jotka yhä 
enemmän kääntyvät kommunismin puolelle, mutta myös miljoonat 
talonpojat, kaupungin työtätekevät pieneläjät, huomattavan osan in
telligenssia, sekä myös siirtomaiden orjuutetut kansat, innostaa nii
tä taisteluun, kohottaa niiden kiintymystä kaikkien työtätekevien 
suureen isänmaahan, voimistuttaa niiden päättäväisyyttä proletaa
risen valtion tukemisessa ja puolustamisessa kaikilta sen viholli
silta.

Tämä sosialismin voitto nostattaa kansainvälisen proletariaatin 
luottamuksen omiin voimiinsa ja oman voittonsa realiseen mahdol
lisuuteen, luottamuksen, joka itse muuttuu valtavaksi vaikutus- 
voimaksi porvariston herruutta vastaan.

Neuvostoliiton proletariaatin voimien kapitalistimaiden proleta
riaatin ja työtätekevien joukkojen taisteluvoimiin yhdistymiseen si-
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sältyy kapitalismin, lähenevän tuhon suuri perspektiivi ja tae so
sialismin voitosta koko maailmassa. .

Meidän kongressimme laski perustan \ai\\ien  työtätekevien 
voimien niin laajalle mobilisoinnille kapitalismia vastaan, ettei sel
laista ole työväenluokan taistelun historiassa vielä koskaan ennen 
ollut.

Kongressimme asetti kansainvälisen proletariaatin eteen tär
keimmäksi ja lähimmäksi tehtäväksi sen voimien poliittisen ja or
ganisatorisen tiivistämisen ja sen eristyneisyyden likvidoimisen, 
johon sen on saattanut sosialidemokraattinen politiikka luokkayh- 
teistoiminnassa porvariston kanssa, työtätekevien tiivistämisen työ
väenluokan ympärille laajaan kansanrintamaan pääoman ja taan
tumuksen hyökkäystä, fasismia ja sodanvaaraa vastaan jokaisessa 
yksityisessä maassa ja kansainvälisellä areenalla.

Tätä tehtävää me emme ole keksineet omasta päästämme. Sen 
on tuonut esille itse maailman työväenliikkeen ja ennenkaikkea 
Ranskan proletariaatin kokemus.

Ranskan kommunistisen puolueen ansio on siinä, että se käsitti 
oikein, mitä on tehtävä tänään, ei kuunnellut lahkolaisia, jotka 
nykivät puoluetta ja häiritsivät yhteisrintaman toteutumista fasis
mia vastaan, vaan rohkeasti, bolshevistisesti, tekemällä sopimuk
sen yhteistoiminnasta sosialistisen puolueen kanssa, valmisti pro
letariaatin yhteisrintaman perustaksi muodostuvalle fasismivastai- 
selle kansanrintamalle. (Suosionosoituksia.) Tällä asialla, joka vas
taa kaikkien työtätekevien kipeimpiä vaatimuksia, Ranskan työläis- 
kommunistit ja -sosialistit jälleen johtavat Ranskan työväenliikkeen 
ensimäiselle, johtavalle pai\alle kapitalistisessa Europassa, osoitta
vat, että he ovat kommunaarien todellisia jälkeläisiä ja Parisin Kom
muunin mainehikkaiden neuvojen toteuttajia. (Myrskyisiä suosion
osoituksia. K aikki nousevat seisomaan. " Hurraa"  huutoja. Toveri 
Dimitrov kääntyy puhemiehistöön päin ja yhdessä k°kp Uttiin kans'  
sa osoittaa suosiotaan toveri Toresille, ja muille Ranskan kommu
nistisen puolueen jäsenille, jotka istuvat puhemiehistössä.)

Ranskan kommunistiselle puolueelle ja Ranskan proletariaatille 
kuuluu ansio siitä, että he proletaarisen yhteisrintaman taistclukay- 
tännöllään fasismia vastaan auttoivat valmistamaan kongressimme 
päätöksiä, joilla on näin valtava merkitys kaikkien maiden työläi
sille.

Mutta se, mitä on tehty Ranskassa, on vasta ensiaskelia. Kon
gressimme, joka suunnitteli taktillisen linjan lähivuosiksi, ei voinut 
rajoittua ainoastaan registeröimään tätä kokemusta, vaan meni pi
temmälle. Me kommunistit olemme luokkapuolue, proletaarinen
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puolue. Mutta me olemme valmiit proletariaatin etujoukkona jär
jestämään yhteistoiminnan proletariaatin ja muiden työtätekevien 
luokkien välillä, joita kiinnostaa taistelu fasismia vastaan. Me kom
munistit olemme vallankumouksellinen puolue. Mutta me olemme 
valmiit ryhtymään yhteistoimintaan toisten, ei-valionkumouksellis
ien fasismia vastaan taistelevien puolueiden kanssa.

Meillä, kommunisteilla, ovat toiset lopulliset päämäärät kuin 
noilla luokilla ja puolueilla, mutta taisteIlossamme päämääriemme 
puolesta, me samaan aikaan olemme valmiit taistelemaan yhdessä 
sellaisten lähimpien tehtävien puolesta, joiden toteuttaminen hei
kentää fasismin asemia ja lujittaa proletariaatin asemia.

Meillä, kommunisteilla, ovat toiset taistelumetoodit, kuin muilla 
puolueilla, mutta kommunistit taistellessaan fasismia vastaan omilla 
metoodeillaan tukevat myös toisten puolueiden taistelumetoodeja 
näyttävätpä ne miten puutteellisilta tahansa, jos nämä metoodit 
ovat todella suunnatut fasismia vastaan.

Mc olemme valmiit tekemään tämän kaiken siksi, että me ha
luamme porvarillisen demokratian maissa sulkea tien taantumuk
selta ja pääoman ja fasismin hyökkäykseltä, ehkäistä porvari 11 is- 
demokraattisten vapauksien likvidoimista, ehkäistä fasismin ter
roristisen riehunnan proletariaattia ja talonpoika!ston ja intelligens- 
sin vallankumouksellista osaa kohtaan, pelastaa nuoren sukupolven 
fyysillisckä ja henkiseltä rappeutumiselta.

Mc olemme valmiit tekemään kaiken tämän siksi, että me ha
luamme fasistisissa maissa valmistaa ja jouduttaa fasistisen dikta
tuurin kukistamista.

M e olemme valmiit tekemään ka‘ ken tämän siksi, että me ha
ittamme pelastaa maailman fasistiselta barbarismilta ja imperialis
tisen sodan kauhuilta.

(Puhujalavalle astuu Saksan kommunistisen puolueen edustaja 
Weber ja antaa toveri Dimitroville albumin. Toveri Weber sanoo: 
“ Toveri Dimiirov! Saksan kommunistisen puolueen edustajiston 
nimessä annan sinulle tämän kirjan — Saksan vallankumoustaisteli
ja») sankarikirjan. Nimenomaan sinä esiinLymisellasi Leipzigin oi
keusjutussa ja kaikella myöhäisemmällä toiminnallasi olet ollut esi
merkkinä Saksan kommunistiselle puolueelle, Saksan antifasisteillc 
heidän taistelussaan fasismia vastaan. Ota vastaan tämä kirja, tä
mä Saksan proletaaristen taistelijani sankaruuden laulu, joille sinä 
olet esimerkkinä ja jotka antavat vapautensa, terveytensä ja elä
mänsä vallankumouksen asian puolesta” ). (Suosionosoituksia-)

Meidän konSress*mtne on taistelukpngressi rauhan säilyttämi
seksi, imperialistisen sodan uhkaa vastaan.
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Tämän taistelun me nyt asetamme uudella tavalla. Mei
dän kongressimme päättävästi hylkää ne fatalistiset katsantokan
nat imperialistisiin sotiin nähden, joita entiset sosialidemokraatti
set käsitykset ovat synnyttäneet.

On totta, että imperialistiset sodat ovat kapitalismin tuotetta, 
että vain kapitalismin kukistaminen tekee lopun kaikista sodista, 
mutta totta on myöskin se, että työtätekevät joukot tistelutoimInnal
laan voivat häiritä imperialistista sotaa. Maailma ei ole nyt sama 
kuin se oli v. 1914.

Nyt on maapallon yhdellä kuudennella osalla voimakas prole
taarinen valtio, joka nojaa voittaneen sosialismin aineelliseen voi
maan. Nerokkaalla stalinilaisella rauhanpolitiikalla on Neuvosto
liitto useamman kerran tehnyt tyhjäksi sodanlietsojien agressiivi- 
set suunnitelmat. (Suosionosoituksia.)

Nyt on maailman proletariaatilla taistelussa sotaa vastaan käy
tettävänään ei ainoastaan joukkotoimintansa ase niinkuin v. 1914. 
Tänään kansainvälisen työväenluokan joukkotaistelu sotaa vastaan 
yhdistyy Neuvostoliiton valtiolliseen vaikutukseen, sen voimakkaa
seen Punaiseen Armeijaan tärkeimpänä rauhan vartiona. (Myrs
kyisiä suosionosoituksia.)

Nyt kansainvälinen työväenluokka ei ole porvariston kanssa 
plokissa olevan sosialidemokratian yksinomaisen vaikutuksen alai
sena niinkuin se oli v. 1914. Tänään on olemassa maailman kom
munistinen puolue, Kommunistinen Internationale. (Suosionosoituk
sia.) Tänään miljoonat sosialidemokraattiset työläiset kääntyvät 
Neuvostoliiton ja sen rauhanpolitiikan puoleen, yhteisrintamaan 
kommunistien kanssa. Tänään siirtomaiden ja puolisiirtomaiden 
kansat eivät katso vapautuksensa asiaa taivottomana asiana; päin
vastoin, ne yhä enemmän siirtyvät päättävään taisteluun imperia
listisia orjuuttajia vastaan. Tätä kaikkein parhaiten todistavat neu
vosto vallankumous Kiinassa ja Punaisen armeijan ja Kiinan kansan 
sankariteot. (Suosionosoituksia. Kaikk} edustajat nousevat seiso
maan. Kuuluu tervehdyshuudahduksta.)

Kansojen viha sotaa vastaan yhä enemmän syvenee ja laajenee. 
Porvaristo, joka sysää työtätekeviä imperialististen sotien kuiluun, 
pclaa uhkapeliä. Nyt rauhan säilyttämisen puolesta esiintyvät ei 
ainoastaan työväenluokka, talonpoikaisto ja muut työtätekevät, vaan 
myös sorretut kansallisuudet ja heikot kansat, joiden riippumatto
muutta uhkaavat uudet sodat. Vieläpä eräät kapitalistiset suurvallat
kin peläten menetyksiä maailman uudesti jaon tuloksena, ovat tässä 
vaiheessa kiinnostettuja siitä, että voitaisiin välttää sota.

Tästä johtuu työväenluokan, kaikkien työtätekevien ja kokonais
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ten kansojen laajan rintaman mahdollisuus imperialistisen sodan 
uhkaa vastaan. Nojautuen Neuvostoliiton rauhanpolitiikkaan ja mil
joonien ja miljoonien työtätekevien rauhan tahtoon, kongressimme 
antoi perspektiivin laajan sodanvastaisen rintaman kehittämistä var
ten ci ainoastaan kommunistiselle etujoukolle vaan myöskin koko 
kansainväliselle työväenluokalle ja kaikkien maiden kansoilla. T ä
män maailmaa käsittävän rintaman toteuttamisen ja vaikutuksen 
asteesta tulee riippumaan se, onnistuvatko fasistiset ja imperialistiset 
sodanlietsojat lähiaikana sytyttämään uuden imperialistisen sodan 
palon vai tulevatko heidän saastaiset kyntensä leikatuiksi mahtavan 
sodanvastaisen rintaman kirveellä.

Meidän kongressimme on työväenluokan yhtenäisyyden kongres
si —  proletaarisen yhteisrintaman puolesta taistelun kongressi.

Me emme rakenna itsellemme Illusioita niihin vaikeuksiin näh
den, joita proletaarisen yhteisrintaman toteutumiselle tulee aiheut
tamaan sosialidemokraattisten johtajien taantumuksellinen osa, mut
ta me emme pelkää näitä vaikeuksia, sillä me heijastamme miljoo
nien työläisten tahtoa, sillä taistelemalla yhteisrintaman puolesta me 
kaikkein parhaiten palvelemme proletariaatin etuja, siltä proletaari
nen yhteisrintama on varma tie fasismin ja kapitalistisen järjestel
män kukistamiseen, imperialististen sotien ehkäisemiseen.

Tässä - kongressissa» me kohotimme korkealle ammattiliiltoyhte- 
näisyyden lipun.

Kommunistit eivät pidä kiinni hinnalla millä hyvänsä punaisten 
ammattiliittojen itsenäisestä olemassaolosta. Mutta kommunistit tah
tovat ammattiliittoyhtenKisyyttä luokkataistelun pohjalla ja haluavat 
ainiaaksi likvidoida sellaisen tilanteen, jolloin ammattiliittoyhtenäi- 
syyden ja luokkataistelun johdonmukaisia ja päättäviä kannattajia 
eroitetaan Amsterdamin internatsionalen ammattiliitoista. {Suosion- 
osoituksia.)

Me tiedämme, etteivät kaikki Profinterniin kuuluvien ammatti
liittojen työntekijät ole vielä käsittäneet ja omaksuneet tätä kongres
sin linjaa. Vielä on olemassa lahkolaismaisen itsetyytyväisyyden 
jätteitä, jotka meidän tulee voittaa näiden työntekijäin keskuudessa 
kiinteästi toteuttaaksemme kongressin linjaa. Ja tätä linjaa me to
teutamme millä hinnalla tahansa ja löydämme yhteisen tien luokka- 
veljiemme, taistelutovereidemme, työläisten kanssa, jotka nykyään 
kuuluvat amsterdamilaiseen yhdistykseen. {Voimakkaita suosion
osoituksia.)

Tässä kongressissa me otimme kurssin työväenluokan yhtenäisen 
poliittisen joukhopuolucen luomiseen, proletariaatin poliittisen ha
jaannuksen likvidoimiseen, jonka hajaannuksen on saanut aikaan
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sosialidemokratian luokkien yhteistyöskentelyn politiikka. Työväen
luokan poliittinen yhtenäisyys ei meillä ole manööveri, vaan se on 
kysymys koko työväenliikkeen tulevista kohtaloista. Jos meidän jou
kostamme löytyisi ihmisiä, jotka suhtautuisivat työväenluokan po
liittisen yhtenäisyyden luomiskysymykseen niinkuin manööveriin, 
niin me taistelisimme heitä vastaan kuin sellaisia ihmisiä vastaan, 
jotka aiheuttavat vahinkoa työväenluokalle. Nimenomaan siksi, että 
me suhtaudumme tähän kysymykseen syvällä vakavuudella ja val- 
pittömyydella, mitkä määräävät proletariaatin edut, me esitämme 
vissit periaatteelliset ehdot tällaisen yhtenäisyyden perustaksi. Näitä 
periaatteellista ehtoja emme ole keksineet, ne on proletariaatti tais
telunsa prosessissa kärsimystensä kautta luonut, ne vastaavat myös 
miljoonien sosialidemokraattisten työläisten tahtoa, kärsittyjen tap
pioiden opetuksista kasvavaa tahtoa. Nämä periaatteelliset ehdot on 
tarkastettu koko vallankumouksellisen työväenliikkeen kokemuk
sella. (Suosionosoituksia.)

Ja koska meidän kongressimme on kulkenut proletaarisen yhte
näisyyden merkeissä, oli se ei ainoastaan kommunistisen etujoukon 
kongressi, mutta se oli koko kansainvälisen ammatillista ja poliit
tista taisteluyhtenäisyyttä janoavan työväenluokan kongressi. (Suo
sionosoituksia.)

Vaikka kongressissamme eivät olleet mukana sosialidemokraat
tisten työläisten edustajat, siinä ei ollut mukana puolueettomia edus
tajia, ei ollut edustettuina fasistisiin järjestöihin väkivalloin ajettu
ja työläisiä, •— niin kongressi puhui ci ainoastaan kommunisteille, 
mutta myöskin näille miljoonille työläisille, se tulkitsi työväen
luokan valtavan enemmistön ajatuksia ja tunteita. (Suosion
osoituksia.)

Ja jos eri suuntien työväenjärjestöt olisivat todella vapaasti kä
sitelleet päätöksiämme koko maailman proletaarien keskuudessa, 
niin mc olemme vakuutettuja, että työläiset kannattaisivat niitä pää
töksiä, joiden puolesta te, toverit äänestitte niin suurella yksimieli
syydellä.

Ja tämä vieläkin enemmän velvoittaa meitä, kommunisteja, saat
tamaan kongressimme päätökset tositeossa koko työväenluokan 
omaisuudeksi. Ei riitä vain näiden päätösten puolesta äänestäminen. 
Kiittämätöntä on niiden popularisoiminen kommunististen puoluei
den jäsenten keskuudessa. Me tahdomme, että työläiset, jotka kuu
luvat II Internatsionalen puolueisiin ja Amsterdamin ammattiyhdis
tykseen ja työläiset, jotka kuuluvat muiden poliittisten suuntien jär
jestöihin, yhdessä meidän kanssamme käsittelisivät näitä päätöksiä, 
tekisivät käytännöllisiä ehdotuksiaan ja lisäyksiään, yhdessä meidän
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kanssamme ajatelisivat, miten on paras toteuttaa niitä käytännössä, 
meidän kanssa käsi kädessä toteuttaa niitä elämässä.

Kongressimme oli Kommunistisen Internatsionalen uuden taktil
lisen orientitumisen kongressi.

Varmasti seisoen marxismi-leninismin horjumattomalla perustal
la, jonka on vahvistanut koko kansainvälisen työväenliikkeen koke
mus ja ennenkaikkea suuren Lokakuun vallankumouksen voitot, 
kongressimme nimenomaan marxismi-leninismin elävän metoodin 
avulla tarkisti Kommunistisen Internatsionalen taktillisia asenteita 
muuttunutta maailman tilannetta vastaavasti.

Kongressi hyväksyi kiinteän päätöksen välttämättömyydestä to
teuttaa y h te isr in ta m n taktiikkaa uudella tavalla. Kongressi päättäväs
ti vaati sitä, ettei ole tyydyttävä vain proletariaatin diktatuuriin ja 
neuvostovallan yleisten tunnuksien propagandaan, vaan on toteutet
tava konkreettista aktiivista bolshevistista politiikkaa kaikissa maan 
sisäisissä ja ulkopoliittisissa kysymyksissä, kaikissa aktuaalisissa ky
symyksissä, jotka koskevat työväenluokan clinetuja, oman kansan, 
kansainvälisen työväenliikkeen clinetuja. Kongressi mitä päättävim- 
min vaatii sitä, että kaikki puolueiden taktilliset askeleet perustui
sivat konkreettisen todellisuuden selvään analyysiin, luokkavoimien 
suhteen ja laajojen joukkojen poliittisen tason huomioonottamiseen. 
Kongressi vaatii la h k olaismaisu ttden kaikkien jätteiden täydellistä 
poistamista kommunistisen liikkeen käytännöstä, jätteiden, jotka 
tällä hetkellä ovat mitä suurimpana haittana kommunististen puolu
eiden todella joukkopolitiikan, bolshevistisen politiikan toteuttami
selle.

Tämän taktillisen linjan toteuttamispäättäväisyytensä innoitta
mana ja varmana siitä, että tämä tie johtaa puolueemme suuriin me
nestyksiin, kongressi samaan aikaan otti huomioon myöskin sen 
mahdollisuuden, että tämän bolshevistisen linjan toteuttaminen käy
tännössä ci aina tule kulkemaan sileästi, ilman virheitä, ilman eri
näisiä heilahteluja oikealle tai “ vasemmalle”  ■— horjahteluja joko 
perässälaahustavaan mukautumiseen, tahi /ah kolaismaiseen itse-eris- 
täytymiseen. Kumpi näistä vaaroista “ yleensä” on päävaara —  siitä 
voivat väitellä vain skolastiikot. Suurempi ja pahempi on se vaara, 
joka tällä hetkellä vississä maassa enemmän häiritsee kongressimme 
linjan toteuttamista, kommunististen puolueiden oikean joukkopo- 
litiikon kehittämistä. (Suosionosoituksia.)

Kommunismin asian eduksi vaaditaan ei irrallista, vaan konk
reettista taistelua ti klooneja vastaan, oikea-aikaista ja piiatta vää iskua 
syntyviä vahingollisia tendessejä vastaan, virheiden aikanaan korjaa
mista. Uklooneja vastaan käytävän välttämättömän konkreettisen
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taistelun vaihtaminen omalaatuiseensa urheiluun, kuviteltujen uk- 
loonien tahi kuviteltujen uklonistien metsästäminen — tämä on 
sallimattoman vahingollinen vääristely. Puolueemme praktiikassa 
on välttämätöntä kaikin puolin myötävaikuttaa oma-alotte is uuden 
kehittämiseen uusien kysymyksien asettamisessa, edistää puolueen 
toimintakysymysten kaikinpuolista käsittelemistä eikä saa hätäi
sesti kvalifisoida jokaista puolueen jäsenen epäilystä tai kritikoivaa 
huomautusta liikkeen käytännöllisistä tehtävistä joksikin uklooniksi. 
On välttämätöntä pyrkiä siihen, että toveri, joka tekee virheen, voisi 
sen elämässä korjata, mutta säälimättömäsii lyötävä vain sellaisia, 
jät ha vastustavat virheittensä harjaamista, ja puolueen hajoittajia.

Esiintyen työväenluokan yhtenäisyyden puolesta, me tulemme 
sitäkin suuremmalla energialla ja leppymättömyydellä taistelemaan 
puoluetuemme sisäisen yhtenäisyyden puolesta. Fraktsioilla, frakt- 
sioesiintyniisillä ei saa olla sijaa riveissämme. Se, joka yrittää rikkoa 
riväemme rautaista yhtenäisyyttä jonkun fraktsiointisuudeii tietä, tulee 
tuntemaan, mitä merkitsee bolshevistinen kuri, johon meitä aina 
ovat opettaneet Lenin ja Stalin. (Suosionosoituhsia■ )

Olkoon tämä varoituksena niille muutamille aineksille eräissä 
puolueissa, jotka ajattelevat voivansa käyttää hyväkseen puolueensa 
vaikeuksia, riehuvan vihollisen antamia haavoja, tappioita ja iskuja 
toteuttaakseen fraktsiosuunnitelmiaan, toteuttaakseen ryhmäetujaan. 
(Suosionosoituhsia.) Puolue ennenkaikkea! (Suosionosoituhsia.) 
Puolueen bolshevistista yhtenäisyyttä on suojeltava huin silmäterää 
— tämä on bolshevismin ensimmäinen ja homein lähi!

Meidän kongressimme on hpmmunistiscn Internatsionalen ja sen 
sessioiden johdon bolshevistisen itseh>‘itiihin ja lujittamisen honS" 
ressi.

Me emme pelkää osoittaa avoimesti riveissämme olevia virheitä, 
heikkouksia ja puutteellisuuksia, sillä me olemme vallankumouk
sellinen puolue, joka tietää, että kehittyä, kasvaa ja tehtävänsä täyt
tää voi vain sillä ehdolla, että se puhdistautuu kaikesta siitä, mikä 
häiritsee sen kehittymistä vallankumouksellisena puolueena,

Ja sitä työtä, jonka kongressi on itsetyytyvaisen la h kola ismai s uu
den, shematismin, kaavamaistuttamisen, ajatuksenlaiskuuden, jouk
kojen johtamismetoodien vaihtamisen puolueen johtamismetoodeihin 
suorittanut säälimättömällä kritiikillä, kaikkea tätä työtä on vastaa
vasti jatkettava puolueissa paikkakunnilla, liikkeemme kaikissa ren
kaissa, sillä tämä on kongressin päätösten oikein toteuttamisen, yksi 
oleellisiin mistä edellytyksistä. (Suosionosoituhsia.)

Kongressi päätöksessään T P K :n  toimintaselostuksen johdosta 
päätti keskittää liikkeemme operatiivisen johdon itse sektsioihin,
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Tämä velvoittaa kaikin puolin voimistamaan työtä kommunististen 
puolueiden lujittamiseksi ja kaadereiden luomiseksi ja kasvattami
seksi todellisiksi bolshevistisiksi johtajiksi, että puolueet voisivat 
Kommunistisen Intcrnatsionalen kongressien ja T P K :n  täysistunto
jen päätöksien pohjalla, tapahtumien äkkikäänteissä nopeasti ja itse
näisesti löytää kommunistisen liikkeen poliittisten ja taktillisten 
tehtävien oikean ratkaisun. Johtavien elinten vaaleissa kongressi pyr
ki luomaan Kommunistisen Internatsionalen johdon sellaisista ihmi
sistä, jotka eivät kuri »tunteesta, vaan syvästä vakaumuksesta tajua
vat, ovat valmiit ja voivat tiukasti toteuttaa elämässä kongressin 
uusia asenteita ja päätöksiä. (Suosionosoituksia.)

Täytyy myöskin jokaisessa maassa turvata kongressin hyväksy
mien päätösten oikea sovelluttaminen, mikä tulee riippumaan en
nenkaikkea kaaderien vastaavasta tarkastuksesta, sijoituksesta ja 
orientoimisesta. Me tiedämme, että tämä tehtävä ei ole helppo. On 
oteltava huomioon, että osa meidän kaadereistamme on kasvanut ei 
bolshevistisen joukkopolitiikan kokemuksella, vaan pääasiallisesti 
yleisen propagandan pohjalla. Meidän on tehtävä kaikkemme aut
taaksemme kaadereita uudestijärjestymaän, kasvamaan uudessa hen
gessä, kongressin päätösten hengessä. Mutta siellä, missä osoittautuu, 
että vanhat leilit eivät kelpaa uutta viiniä varten, tulee tehdä vas
taavat johtopäätökset —  uutta viiniä ei ole kaadettava vanhoihin lei
leihin eikä pilattava niissä, vaan vankat leilit on vaihdettava uusiin. 
(Elävoitymistä salissa. Suosionosoituksia.)

Me tietoisesti poistimme niin selostuksista kun myös kongressin 
päätöksistä jylisevät fraasit vallankumouksellisista perspektiiveistä. 
Mutta emme tehneet sitä siksi, että meillä olisi perusteet vähemmän 
optimistisesti kuin aikaisemmin .arvioida vallankumouksellisen ke
hityksen tempoja, vaan siksi, että me haluamme pelastaa puolueem
me kaikenlaisilta viehättymisiltä bolshevistisen aktiivisuuden vaihta
miseen vallankumouksellisiin fraaseihin tahi hyödyttömiin väittelyi
hin perspektiivin arvioinnista. Käyden päättävää taistelua kaikkea 
vaistovaraisuuden vaaraan jättäytymistä vastaan, mc otamme huomi
oon vallankumouksen kehitysprosessin ei niinkuin sivusta seuraajat 
vaan niinkuin tähän prosessiin aktiivisesti osallistujat.

Vallankumouksellisena puolueena, täyttäen liikkeen kaikissa vai
heissa vallankumouksen etuja vastaavat tehtävät, jotka ovat vissin 
vaiheen konkreettisten ehtojen mukaiset, selvästi ottaen huomioon 
laajojen työtätekevien joukkojen poliittisen tason, me kaikista par
haiten joudutamme välttämättömien subjektiivisten edellytysten luo
mista proletaarisen vallankumouksen voitolle. (Suosionosoituksia.)

“ Asiat on otettava sellaisina kuin ne ovat”  —  puhui Marx,
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"se on —  puolustettava vallankumouksen etuja muuttuneita olosuh
teita vastaavalla tasolla” . Tämä on asian ydin. Tätä me emme saa 
milloinkaan unohtaa!

Toverit! On välttämätöntä viedä maailmankongressin päätök
set jo u k o t  hiin, selvittää niitä joukoille, sovelluttaa niitä ohjeena 
ja u h o jen  toiminnassa, sanalla sanoen muuttaa ne miljoonien työtä
tekevien Uhaksi ja vereksi-

On välttämätöntä kaikkialla mahdollisimman paljon voimistuttaa 
työläisten oma-alotteisuutta paik\al{unnilla, kommunististen puoluei
den ja työväenliikkeen paikallisjärjestöjen oma-alotteisuutta näiden 
päätösten toteuttamisessa.

Poistuessaan täältä, vallankumouksellisen proletariaatin edusta
jien on vietävä maihinsa luja vakaumus siitä, että me kommunistit, 
kannamme vastuun työväenluokan, työväenliikkeen kohtalosta, jo
kaisen kansan kohtalosta, koko työtätekevän ihmiskunnan kohta
losta.

Meille — työläisille, eikä yhteiskunnallisille loisille, kuuluu maa
ilma —  maailma, joka on tehty työläiskäsin. Nykyiset kapitalistisen 
maailman hallitsijat ovat väliaikaisia ihmisiä.

Proletariaatti on maailman todellinen huomispäivän isäntä. 
(Myrskyisiä suosionosoituksia.') Ja sen on astuttava näihin histori
allisiin oikeuksiinsa, otettava omiin käsiinsä hallinnan ohjat joka 
maassa, koko maailmassa. (Suosionosoituksia•)

Meidän, Marxin ja Engelsin, Leninin ja Stalinin oppilaiden, mei
dän on oltava suurten opettajiemme arvonmu\aisia. (Suosionosoi
tuksia.)

Stalinin johdolla monimiljoonainen'poliittinen armeijamme, voit
taen kai\k i vaikeudet, kulkjen l&pi miehuullisesti ka*kk1 esteet, tu
lee ja kykcnce murskaamaan kapitalismin linnoituksen ja saavutta
maan sosialismin voiton \o\o maailmassa! (Myrskyisiä suosion
osoituksia.)

Eläköön työväenluokan yhtenäisyys!
Eläköön Kommunistisen Internatsionalen V II maailman K on

gressi! (Myrskyisiä kauan\estäviä suosionosoituksia, jotka muuttu
vat kunnianosoituksiksi• Orkesteri soittaa "Internatsionalen", johon 
edustajat yhtyvät. Edustajien huudahduksia'. " Eläköön toveri Sta
lin", " Eläköön toveri Dimitrov", "Hurraa” , kolminkertainen "Rot 
Front". Ranskalainen edustajisto laulaa "Garmagniola", tshekkiläi- 
nen edustajisto laulaa “ Tskervonnyi Standort", italialainen "Bandera 
Rossa”, saksalainen "Punainen Wedding", huudahduksia'. “ Eläköön 
Kominternin perämies toveri Dimitrov! Hurraa!”  Myrskyisiä suo
sionosoituksia.)
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Tehtävät taistelussa työväenluokan yhtenäi
syyden puolesta fasismia vastaan

Kommunistisen Internationalen VH kongressin päätöslauselma tov.
Dimitrovin selostuksen johdosta, hyväksytty elo\• 20 p:nä  1935

I. FA SISM I ]A  T Y Ö V Ä E N L U O K K A

1. Kommunistisen Internationalen V II kongressi toteaa, että 
seuraavat perusmuutokset yleismaailmallisessa tilanteessa määrittele
vät luokka voimien sijoittelua kansainvälisellä areenalla ja maailman 
työväenliikkeen tehtävät:

A ) Sosialismin lopullinen ja peruuttamaton voitto neuvostojen 
maassa, voitto, jolla on yleismaailmallinen merkitys, joka on valta
vasti kohottanut Neuvostoliiton osuutta ja mahtia koko maailman 
riistettyjen ja sorrettujen tukena ja joka innoittaa työtätekeviä tais
teluun kapitalistista riistoa vastaan, porvarillista taantumusta ja fa
sismia vastaan, rauhan, vapauden ja kansojen riippumattomuuden 
puolesta.

B ) Kapitalismin historiassa ka‘ kke' n valtavin talouskriisi, josta 
porvaristo yritti päästä kansanjoukkoja riistämällä, jättäen ne näl
kään ja syösten kymmeniä miljoonia työttömiä nälkäkuoleman par
taalle, alentaen ennenkuulumattomiin työtätekevien elintasoa. Teol
lisuustuotannon kasvusta ja finanssiruhlinaiden voittojen kasvusta 
huolimatta, ei maailman porvariston yleensä onnistunut päästä 
kriisistä ja depressiosta, se ei voinut pidättää kapitalismin ristiriito
jen jatkuvaa kärjistymistä. Eräissä maissa (Ranska, Belgia y.m.) 
kriisi jatkuu, toisissa se on siirtynyt depressioon, mutta niissä mais
sa, joissa tuotantoon ylittänyt kriisinedellisen tason (Japani, Eng
lanti), kehittyvät uudet taloudelliset järkytykset.

C) Fasismin hyökkäys, fasistien valtaantulo Saksassa, uuden 
imperialistisen maailmansodan uh ka ja hyökkäyksen ti h ka Neuvos
toliittoon, joiden toimenpiteiden avulla kapitalistinen maailma etsii 
ulospääsyä ristiriitojensa umpikujasta.

D ) Poliittinen friisi, joka ilmeni työläisten aseellisessa taiste
lussa fasisteja vastaan Itävallassa ja Espanjassa, joka taistelu ei vielä 
johtanut proletariaatin voittoon, mutta häiritsi porvaristoa fasisti
sen diktatuurinsa lujittamisessa; valtava fasismin vastainen liike 
Ranskassa, joka alkoi helmikuun vallankumouksella ja proletariaa
tin yleislakolla v. 1934.
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E ) Työtätekevien joukkojen vallan kumoakseilistuniinen koko 
kapitalistisessa maailmassa, joka ilmiö tapahtuu Neuvostoliiton so
sialismin rakennustyön voittojen ja yleismaailmallisen talouskriisin 
vaikutuksesta, seka myöskin niiden opetusten perusteella, jotka saa
tiin proletariaatin väliaikaisesta tappiosta Keski-Eutopassa, Sak
sassa, samoinkuin Itävallassa ja Espanjassa —  maissa, joiden enem
mistö järjestyneistä työläisistä kannatti sosialidemokratiaa. Kehittyy 
malttava pyrkimys yhteistoimintaan kansainvälisessä työväenluokas
sa. Vallankumouksellinen liike laajenee siirtomaissa ja Kiinassa on 
ncuvostollinen vallankumous. Luokkavoimien suhde maailman mi
tassa yhä enemmän kehittyy vallankumouksen voimien kasvun 
suuntaan.

Tällaisessa tilanteessa vallassaoleva porvaristo yhä enemmän ha
kee pelastusta fasismista, finanssipääoman kaikkein i m per ialistis im
pien ja shovinistisimpien, kaikkein taa n tunnuksellisiin pien ainesten 
avoimen, terroristisen diktatuurin pystyttämisessä, tarkoituksella 
toteuttaa erikoisia rosvotoimenpiteitään työtätekeviä vastaan, valmis
taa imperialistista rosvosotaa, hyökkäystä Neuvostoliittoon, Kiinan or
juuttamista ja jakoa ja kaiken tämän perusteella se toivoo vallan
kumouksen välttämistä. Finanssi pääoma pyrkii pikkuporvarillis
ten joukkojen tyytymättömyyttä pitämään aisoissa fasististen agent- 
tiensa avulla, jotka demagogisesta soveltavat tunnuksiaan näiden 
väestökerrosten mielialoihin. Luoden tätä tietä itselleen joukkopoh- 
jaa ja suunnaten nämä kerrokset taantumuksellisena voimana työ
väenluokkaa vastaan, fasismi johtaa siihen, että finanssipääoma en
tistä enemmän puristaa kaikkia työtätekeviä. Useissa maissa fasismi 
on jo vallassa. Mutta fasismin kasvu ja sen voitto ei ole ainoastaan 
todisteena työväenluokan heikkoudesta, joutuen se epäjärjestykseen 
sosialidemokratian hajaannuspolitiikan ja porvariston kanssatoimin
ään takia, vaan se on todisteena myöskin itsensä porvariston heik
koudesta, joka tuntee pelkoa työväenluokan yhteistaistelun järjestä
misen edessä, pelkoa vallankumouksen edessä, eikä kykene enää 
ylläpitämään diktatuuriaan porvarillisen demokratian vanhoilla me- 
toodcilla.

2. Fasismin kaikkein taantumuksellisin muoto —  on saksalais
tyyppinen fasismi, joka julkeasti nimittää itseään kansallissosialis
miksi, mutta jolla ei ole kerrassaan mitään yhteistä sosialismin kans
sa, eikä myöskään Saksan kansan todellisten kansallisten etujen puo
lustamisen kanssa, mutta se näyttelee vain suurporvariston palvelijan 
osaa ja on samalla ei ainoastaan porvarillista natsionalismia, vaan 
myöskin petomaista skovinismia.
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Fasistinen Sa/(sa koko maailman edessä havainnollisesti osoittaa, 
niillä odottaa kansanjoukkoja fasismin voittoon päästyä. Raivostunut 
fasistinen valta tuhoaa työväenluokan parasta ainesta, sen johtajia 
ja organisaattoreja vankiloissa ja keskitysleireillä. Se on lyönyt ha
jalle ammattiliitot, kooperatiivit ja kaikki työläisten legaaliset jär
jestöt, kuten kaikki muutkin ei-fasistiset poliittiset ja kulttuurijär
jestöt. Se on riistänyt työläisiltä etujensa puolustamisen alkeelli- 
simmatkin oikeudet. Se on muuttanut kulttuurimaan barbaarisuu- 
den, hirmujen ja sodan kauhupesäksi. Saksalainen fasismi on uuden 
imperialistisen sodan päätietsojana ja esiintyy kansainvälisen vasta
vallankumouksen iskunyri{kinä.

3. Korostaen fasismin uhkan kasvua kaikissa kapitalistisissa 
maissa, Kommunistisen Internationalen VII kongressi varoittaa 
fasistisen vaaran aliarvioimisesta. Kongressi torjuu myöskin fata
listiset mielipiteet fasismin voiton kiertämättömyydestä; näinä kat
santokannat ovat kerrassaan väärät ja voivat synnyttää vain pas
siivisuutta sekä heikentää joukkotaistelua fasismia vastaan. Työ
väenluokka voi estää fasismin voittoonpääsyn, jos se vaan pääsee 
toteuttamaan taisreluyhtcnäisyyden ja aikanaan kehittämällä taiste
lutoimintaansa, ci salli fasismin lujittua, jos se kykenee oikealla 
vallankumouksellisella johdolla tiivistämään ympärilleen kaupungin 
sekä maaseudun laajat työtätekevät kerrokset.

4, Fasismin voitto ci ole luja. Huolimatta suurista vaikeuk
sista, joita fasistinen diktatuuri luo työväenliikkeelle, fasistisen val
lan oloissa tapahtuu porvariston herruuden perusteiden jatkuva hor
juma. Sisäiset konfliktit porvariston leirissä saavuttavat erikoisen 
kärkevyyden. Joukkojen Legaalisuuden harhakuvat särkyvät. Ka
saantuu työläisten vallankumouksellinen viha. Yhä enemmän pal
jastuu fasismin yhteiskunnallisen demagogian julkeus ja valheelli
suus. Fasismi ei ainoastaan jättänyt tuomatta kansanjoukoille niiden 
aineellisen asemaan lupaamaansa parannusta, vaan se entistä enem
män lisäsi kapitalistien voittoja työtätekevien joukkojen elinehtojen 
huonontamisen kustannuksella, tehosti joukkojen riistämistä finans
si ruhtinaiden koplan taholta, suorittaa joukkojen jatkuvaa rosvousta 
kapitalistien hyväksi. Fasistien pettäinien kaupungin pikkuporva
rillisten kerrosten ja työtätekevän talonpoikaisten keskuudessa kas
vaa tyytymättömyys yhtämittaa. Kongressi kuitenkin varoittaa 
joutumasta vaarallisten harhakuvien valtaan, että muka fasistinen 
diktatuuri automaattisesti luhistuu ja muistuttaa, että ainoastaan 
työväenluokan yhtenäinen väliankumoukjellinen taistelu, työväen
luokan ollessa kaikkien työtätekevien etunenässä, johtaa fasisti
sen diktatuurin kukistamiseen.
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5. Fasismin voiton yhteydessä Saksassa ja fasismin vaaran 
kasvaessa muissa maissa, kärjistyi ja kärjistyy proletariaatin luok
kataistelu, joka yhä selvemmin siirtyy osoittamaan päättävää vasta
rintaa fasistiselle porvaristolle. Kaikissa kapitalistisissa maissa ke
hittyy yhteisrintamaliikf pääoman ja fasismin hyökkäystä vastaan. 
Kansallissosialistisen terrorin riehunta Saksassa oli mitä voimak
kaampana sysäyksenä proletariaatin kan sain välisen yhteisrintaman 
luomiselle (Leipzigin prosessi, kamppailu Dimitrovin ja hänen to
vereittensa vapauttamiseksi, Thälmannin puolustaminen y-m.) Vaik
ka yhteisrintamaliike on nykyään vasta kehityksensä alussa, niin 
Ranskan kommunististen ja sosialidemokraattisten työläisten, jotka 
taistelevat käsi kädessä, onnistui torjua fasismin ensimäiset rynnäköt 
ja täten mobilisoivasti vaikuttaa yhteisrintamaliikkecscen kansain
välisessä mitassa. Sosialidemokraattisten ja kommunististen työläis
ten yhteinen aseellinen taistelu Itävallassa ja Espanjassa osoitti mui
den maiden työtätekeville ei ainoastaan esimerkkiä sankaruudesta, 
vaan myöskin sen, että on täysin mahdollista ja menestyksellistä 
taistelua fasismia vastaan, ellei olisi sosialidemokratian oikeistolais
ten sabotaashia ja “ va$emmisto”-johtajten horjuntaa (ja Espanjassa 
vieläpä avointa petturuutta anarko-syndikalististen johtajien enem
mistön taholta), joiden vaikutus joukkoihin jätti proletariaatin 
vaille päättävää vallankumouksellista johtoa ja  taistelun tarkoitus
perän selvyyttä.

6. II inter nation ai e n johtavan puolueen, Saksan sosialidemo
kratian vararikko, joka puolue kaikella politiikallaan auttoi fasis
min voittoa, samoinkuin Itävallan “ vasemmisto” -re£ormistisen so
sialidemokratian luhistuminen, joka puolue myöskin lähenevän 
ja kiertämättömän fasistien kanssa aseellisen yhteenoton edessä pyr
ki viemään laajoja joukkoja pois taistelusta, — tavattomasti voimis
tivat sosialidemokraattisten työläisten pettymystä sosialidemokratian 
politiikkaan. II Internationale elää syvällisen kriisin aikaa. Sosia
lidemokraattisten puolueiden ja koko II internationalen sisällä ta
pahtuu jakautuminen kahleen perustein!n: taantumuksellisten ai
nesten nykyisen leirin ohella, joka pyrkii jatkamaan porvariston 
kan s satoina i nnan politiikkaa, muodostuu vallan ka m ou ksellista vien 
ainesten leiri, joka esiintyy proletaarisen yhteisrintaman muodosta
misen puolesta sekä yhä selvemmin ja päättävämmin siirtyy vallan
kumouksellisen luokkataistelun kannalle.

Kommunistisen Internationalen VII kongressi tervehtii sosialide
mokraattisten työläisten pyrkimystä yhteisrintamaan kommunistien 
kanssa, nähden tässä heidän luokkatietoisuutensa kasvun ja mer-
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k in siitä, että työväenluokan hajaantumista on alettu poistaa me
nestyksellisellä taistelulla fasismia ja porvaristoa vastaan.

II. T Y Ö V Ä E N L U O K A N  F  A S I SM  IN  VAS T A ! N  E N  Y H T E IS 
R IN T A M A

Työväenluokkaa ja sen kaikkia saavutuksia, kaikkia työtäteke
viä ja heidän alkeellisia oikeuksiaan, kansojen rauhaa ja vapauden 
suojelemista uhkaavan fasisminvaaran edessä, Kommunistisen In- 
ternationalen V II kongressi ilmoittaa, että työväenluokan yhtenäisen 
taistelurintaman toteuttaminen on historian tässä vaiheessa {(ansain- 
välisen työväenliikkeen lähimpänä päätehtävänä. Menestyksellinen 
taistelu pääoman hyökkäystä, porvariston taantumuksellisia toimen
piteitä ja fasismia —  tätä työtätekevien pahinta vihollista vastaan, 
työtätekevien jäädessä kaikkia oikeuksia ja vapauksia vaille, mitkä 
sitten olisivatkaan heidän poliittiset vakaumuksensa, lujasti vaatii 
työväenluokan kaikkien osien, riippumatta siitä mihin järjestöön ne 
kuuluvat, yhteistoiminnan aikaansaamista jo ennen sitä, kun 
työväenluokan enemmistö liittoutuu yhteisellä taisteluohjelmalla 
kapitalismin kukistamiseksi ja proletaarisen vallankumouksen voi
ton saavuttamiseksi. Juuri tämän takia tämä tehtävä velvoittaa 
kommunistisia puolueita ottamaan huomioon muuttuneet olosuh
teet ja toteuttamaan yhteisrintamataktiikkaa uudella tavalla, pyrkien 
sopimukseen eri poliittisten suuntien työtätekevien järjestöjen kans
sa yhteistoiminnasta työlaitosten, paikkakuntien, alueiden, yleiskan- 
sallisessa ja kansainvälisessä mitassa.

Lähtien tästä, Kommunistisen Internationale n V II kongressi ke
hottaa kommunistisia puolueita yhteisrintamataktiikkaa toteutta
essaan noudattamaan scuraavia ohjeita:

I. Työväenluokan välittömien taloudellisten ja poliittisten etu
jen suojeleminen, sen suojeleminen fasismilta pitää olla lähtökohta
na ja muodostaa työläisten yhteisrintaman pääsisällön kaikissa kapi
talistisissa maissa. Että laajat joukot saataisiin liikkeelle, on esi
tettävä sellaisia tunnuksia ja taistelumuotoja, jotka johtuvat joukko
jen elämäntarpeista, niiden taistelukyvyn tasosta kyseessäolevassa 
kehitysvaiheessa. Rajoittumatta taistclukutsuihin proletaarisen dik
tatuurin puolesta, on kommunistien osoitettava joukoille, mitä nii
den on tehtävä tänään, suojellakseen itseään kapitalistiselta rosvo
amiselta ja fasistiselta viileydeltä. Heidän on työväenjärjestöjen yh
teistoiminnan tietä pyrittävä mobilisoimaan joukkoja sellaisen ohjel
man ympärille, joka vaalii kriisin seurausten todellista sälyttämistä 
vallassaolevien luokk‘ en hartioille, jossa on sellaisia vaatimuksia,
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joiden puolesta taisteleminen desorganisoi fasismia, vaikeuttaa impe
rialistisen sodan valmistelua, heikentää porvaristoa ja lujittaa prole
tariaatin asemia.

Valmistaen työväenluokka tai s te lu muotojen ja metoodien nopeaan 
muuttamiseen olosuhteiden muuttuessa, on liikkeen kasvun mukai
sesti järjestettävä siirtyminen puolustuksesta hyökkäykseen pääomaa 
vastaan, pitämällä päämääränä poliittisen jo u k k °^ k on järjestämistä, 
turvaamalla vai ttämäuömasti maan tärkeimpien ammattiliittojen 
osallistumisen siihen,

2. Kieltäytymättä hetkeksikään itsenäisestä työstä joukkojen 
kommunistisen kasvatuksen, järjestämisen ja mobilisoinnin alalla, 
on kommunistien, helpoitta a kseen työläisten siirtymistä yhteistoimin
taan, pyrittävä yhteisesiintymisiin sosialidemokraattisten puolueiden, 
reformististen ammattiliittojen ja työtätekevien muiden järjestöjen 
i\anssa proletariaatin luokjiavihollisia vastaan väliaikaisten ta i^ a  
pitempiaikaisten sopimusten pohjalla. Tässä on päähuomio kiinni
tettävä joukkoesiintymisiin paikkakunnilla, joita toteuttavat alemmat 
järjestöt paikallisten sopimusten perusteella.

Lojaalisesti täyttämällä sopimusehtoja, on samalla paljastettava 
yhteistoiminnan kaikki sabotaashiyritykset yhteisrintamaan osallistu
vien eri henkilöiden ja järjestöjen taholta ja sopimuksen rikkomis- 
tapauksissa on viivyttelemättä vedottava joukkoihin, jatkamalla vä
symättä taistelua häiriintyneen yhteistoiminnan uusimiseksi.

3. Proletaarisen yhteisrintaman toteuttamismuodot, riippuen työ
läis järjestö] en ja konkreettisten olosuhteiden tilasta ja luonteesta, 
pitää olla moninaiset. Tällaisina muotoina voivat olla esim. sopi
muksen mukaan suoritetut työläisten yhteisesiintymiset tavantakaa, 
konkreettisten aineiden johdosta, erikoisesta vaatimuksesta taikka 
yleisen platformun pohjalla; sopimuksen mukaiset esiintymiset eri 
teollisuuslaitoksilla taikka tuotantoaloilla; yhteisesiintymiset paik
kakuntien, alueiden, yleiskansallisessa taikka kasainvälisessä mitas
sa; yhteisesiintymiset työläisten taloudellisen taistelun järjestämises
sä, työttömien etujen puolustuksessa, poliittisten joukkoesiintymisten 
järjestämisessä, itsepuolustuksen yhteisessä järjestämisessä fasistisia 
hyökkäyksiä silmälläpitäen; yksimieliset esiintymiset avun antami
seksi vangeille ja heidän perheilleen, taistelussa yhteiskunnallista 
taantumusta vastaan; yhteistoiminta nuorison ja naisten etujen puo
lustamiseksi, osuustoiminnan, kulttuurityön ja urheilun alalla; yh
teistoiminta työtätekevien talonpoikien vaatimusten tukemiseksi 
j.n.e.; työläisten ja työläis-talonpoikaisten yhtymien, kuten “ työväen
puolueen”  taikka “ työläis-talonpoikaisen puolueen”  muodostaminen 
(Yhdysvallat) j.n.e.
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Yhieisrintamaliikkeen, kuten itsensä joukkojen asian kehittämis
tarkoituksissa, on kommunistien pyrittävä yhteisrintaman puolueen 
ulkopuolisten vaalielinten muodostamiseen (mutta fasistisen dikta
tuurin maissa —  valitsemalla liikkeen auktoriteettisimpia osanot
tajia) tuotantolaitoksilla, työttömien keskuudessa, työläiskortteleis
sa, kaupunkien pieneläjien keskuudessa ja maaseudulla. Ainoas
taan tällaiset elimet, joiden ei tietenkään ole astuttava yhteisrinta
maan osallistuvien järjestöjen tilalle, voivat saada mukaan yhteis
rintama! iikkeeseen myöskin järjestöjen ulkopuolella olevat työtäte
kevien laajat joukot, voivat edistää joukkojen alotekyvyn kehitystä 
taistelussa pääoman hyökkäystä ja fasismia vastaan ja tämän pohjalla 
edistää laajan työläisaktiivin muodostamista yhteisrintamaa varten.

4. Kaikkialla, missä sosialidemokraattiset johtajat, pyrkien syr
jäyttämään työläiset taistelusta jokapäiväisten etujensa puolesta ja 
vahingoittamaan yhteisrintaman muodostamista, esittävät kauasKan~ 
toisia “ sosialistisia" suunnitelmia (de-Manin suunnitelma y.m.), 
on paljastettava moisten suunnitelmien demagoginen luonne, selvittä
mällä työtätekeville sosialismin toteuttamisen mahdottomuus niin 
kauan, kuin valta on porvariston käsissä. Samanaikaisesti on kui
tenkin käytettävä hyväksi näiden suunnitelmien ehdottamia eri toi
menpiteitä, jotka voidaan yhdistää työtätekevien elämänvaatimuk- 
siin, lähtökohtina jouhkptaistelun kehittämistä varten yhteisrinta
massa, yhdessä sosialidemokraattisten työläisten kanssa-

Maissa, jossa vallassa ovat sosialidemokraattiset hallitukset (taik
ka kokoomushallitukset sosialistien osanotolla), ei ole rajoituttava 
ainoastaan tällaisen hallituksen politiikan propaga n daluon toiseen 
paljastamiseen, vaan on mobilisoitava laajoja joukkoja taisteluun 
heidän käytännöllisen elämänsä luokkavaatimusten toteuttamisen 

■ puolesta, joiden toteuttamista sosialidemokraatit julistivat ohjelmis
saan varsinkin silloin, kun eivät vielä olleet vallassa taikka eivät 
osallistuneet hallitukseen.

5. Yhteistoiminta sosialidemokraattisten puolueiden ja järjestöjen 
kanssa ei ainoastaan ole poistamatta, vaan päinvastoin tekee entistä 
tarpeellisemmaksi reformismin ja sosialidemokratian mitä vaka vim
man ja perustellun kritiikin, joka on tähdättävä porvariston kans- 
satoiminnan ideologiaa ja käytäntöä vastaan ja samalla on kärsi
vällisesti selostettava sosialidemokraattisille työläisille kommunismin 
periaatteita ja ohjelmaa.

Paljastaen joukoille sosialidemokraattisten oikeistojohtajien dema
gogisten argumenttien olemuksen, näiden johtajien hyökätessä yh
teisrintamaa vastaan, tehostaen taistelua sosialidemokratian taantu
muksellista osaa vastaan, on kommunistien saatava mitä läheisin yh-
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teistoiminta niiden vasemmistososialidemokr auttisten työläisten, toi
mitsijain ja järjestöjen kanssa, jotka taistelevat reformistista poli
tiikkaa vastaan ja kannattavat yhteisrintamaa kommunistiscn puo
lueen \anssa. Mitä voimakkaammaksi tulee taistelumme sosialide
mokratian taantumuksellista leiriä vastaan, joka on liitossa porva
riston kanssa, sitä tehokkaammaksi muuttuu apumme sosialidemo
kratian vallankumouksellistuville aineksille. Ja  vasemmistosiiven si
sälläkin sen ainesten itsemäärittely tulee tapahtumaan sitä nopeam
min, kuta päättävämmin kommunistit, sosialidemokraattisten puo
lueiden kanssa tulevat taistelemaan yhteisrintaman puolesta.

Kysymys suhtautumisesta yhteisrintaman käytännölliseen toteut
tamiseen on sosialidemokratian eri ryhmien todellisten asenteiden 
pääosoitin. Taistelussa yhteisrintaman käytännöllisen toteuttamisen 
puolesta ne sosialidemokraattiset johtajat, jotka sanoissa esiintyvät 
vasemmistolaisina, joutuvat sellaiseen asemaan, jolloin he ovat pa
hoitettuja käytännössä osoittamaan, kuka heistä todellakin lähtee 
taisteluun porvaristoa ja oikeistolaisia sosialidemokraatteja vastaan 
ja kuka taas lähtee porvariston mukaan, työväenluokan asiaa vas
taan.

6. Vaalikamppailua on hyväksi käytettävä proletariaatin taiste
lun yhteisrintaman edelleen kehittämiseksi ja lujittamiseksi. Esiin
tymällä vaaleissa itsenäisesti, esittämällä joukoille kommunistisen puo
lueen ohjelman, kommunistien on pyrittävä yhteisrintamaan sosiali
demokraattisten puolueiden ja ammattiliittojen kanssa (sekä myöskin 
työtätekevien talonpoikain, käsityöläisten y.m. järjestöjen kanssa), 
ponnistamalla kaikkensa, ehkäistäkseen taantumuksellisten ja fasis
tien ehdokkaiden valitsemisen. Yhteisrintamaliikkeen kasvusta ja me
nestyksestä sekä vallitsevasta vaalisysteemistä riippuen kommunistit 
voivat fasistisen vaaran edessä esiintyä vaalikamppailussa yhteisellä 
platformulla ja yhteisvoimin fasisminvastaisen rintaman kanssa, säi
lyttäen itselleen poliittisen agitatio- ja kr'tiikkivapauden.

7. Pyrkien yhdistämään proletariaatin johdolla taisteluun työtä
tekevän talonpoikaisten, kaupungin pikkuporvariston ja sorrettujen 
kansallisuuksien työtätekevät joukot, kommunistien on pyrittävä laa
jan fasisminvastaisen kansanrintaman luomiseen proletaarisen yhteis
rintaman pohjalla, esiintyen niiden työtätekevien kerrosten kaikkien 
erikoisvaatimusten puolesta, mitkä kerrokset kulkevat proletariaatin 
perusetujen linjaa. Erikoisen tärkeää on mobilisoida työtätekevät ta
lonpojat talonpoikaisen perusjoukkoiin  kohdistuvaa fasistien ryös
töpolitiikkaa vastaan: monopolistisen pääoman ja porvarillisten halli
tusten riistoluontoista hintapolitiikkaa vastaan, ylivoimaisia verorasi
tuksia vastaan, vuokramaksuja, velkaantuneisuutta, talonpoikaisten
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omaisuuden pakkomyyntiä vastaan, valtion avustuksen puolesta kur
jistuvalle talonpoikaistolle. Työskentelemällä kaikkialla kaupungin 
pikkuporvariston ja intelligenssin keskuudessa, samoinkuin palvelus- 
kuntalaisten keskuudessa, on välttämätöntä nostattaa nämä kerrokset 
verojen kasvua ja elämän kallistumista vastaan, niiden ryöstämistä 
vastaan monopolistisen pääoman ja trustien taholta, korko-orjuutta 
vastaan, valtion ja kunnallis virkailijain tehtävistä erottamista ja palk
kojen alentamista vastaan. Puolustaen etumaisimman intelligenssin 
etuja ja oikeuksia, on välttämätöntä tukea kaikin tavoin sen liikehti- 
mistä kulttuuri taantumusta vastaan ja helpotettava sen siirtymistä 
työväenluokan puolelle taistelussa fasismia vastaan.

8. Poliittisen kriisin oloissa, jolloin hallitsevat luokat eivät enää 
pysty selviamään mittasuhteiltaan mahtavasta joukkoliikkeestä, on 
kommunistien esitettävä vallankumoukselliset perustunnukset (esim. 
tuotannon ja pankkien kontrolli, poliisilaitoksen hajoittaminen ja sen 
korvaaminen aseistetulla työläismiliisillä jne.), mitkä on tähdätty por
variston poliittisen ja taloudellisen vallan yhä suurempaan horjutta
miseen ja työväenluokan voimien lisäämiseen, sovitte) ijapuolueiden 
eristämiseen ja työläisjoukkojen johtamiseen aina vallankumoukselli
seen vallan valtaamiseen asti. Jos joukkoliikkeen tällaisen nousun valli
tessa osoittautuu mahdolliseksi ja proletariaatin eduille välttämättö
mäksi proletaarisen yhteisrintaman tai jasisminvastaisen kansanrin
taman hallituksen muodostaminen, mikä ei ole vielä proletariaatin 
diktatuurin hallitus, mutta ottaa suoritettavakseen päättäviä toimen
piteitä fasismia ja taantumusta vastaan, on kommunistisen puolueen 
pyrittävä tällaisen hallituksen muodostamiseen. Yhteisrintamahallituk- 
sen muodostamisen oleellisena edellytyksenä on sellainen tilanne: a) 
jolloin porvarillinen valtiokoneisto on niin suuresti halvaantunut, että 
porvaristo ei kykene ehkäisemään tällaisen hallituksen muodostamista; 
b) jolloin työtätekevien laajat joukot esiintyvät myrskyisestä fasismia 
ja taantumusta vastaan, mutta eivät ole vielä valmiit nousemaan tais
teluun neuvostovallan puolesta; c) jolloin jo huomattava osa sosiali
demokraattisten ja muitten puolueiden järjestöistä, jotka osallistuvat 
yhteisrintamaan, vaatii säälimättömiä toimenpiteitä fasisteja ja muita 
taantumuksellisia vastaan ja on valmis taistelemaan yhdessä kommu
nistien kanssa näiden toimenpiteiden toteuttamisen puolesta.

Sikäli, kun yhteisrintamahallitus tulee todella ryhtymään päättäviin 
toimenpiteisiin vastavallankumouksellisia finanssimagnaatteja ja nii
den fasistisia agentteja vastaan eikä millään tavoin rajoita kommu
nistisen puolueen toimintaa ja työväenluokan taistelua, tulee kommu
nistinen puolue kaikin tavoin tukemaan tällaista hallitusta, jolloin



kommunistien, osallistuminen yhteisrintamahallitukseen on ratkaistava 
erikseen kussakin yksityistapauksessa konkreettisesta tilanteesta riip
puen.

IU. A M M A T IL L IS E N  L IIK K E E N  Y H T E N Ä IS Y Y S

Alleviivaten yhteisrintaman järjestämisen erikoista tärkeyttä työ- 
Iäisten taloudellisen taistelun alalla, ja ammatillisen liikkeen yhtenäi
syyden luomista proletariaatin yhteisrintaman lujittamisen tärkeim
pänä etappina, kongressi asettaa kommunistien velvollisuudeksi kaik
kiin käytännöllisiin toimenpiteisiin ryhtymisen ammattiliittojen yh
tenäisyyden toteuttamiseksi tuotantoaloitta in ja vie is kansa Öisessä mi
tassa.

Kommunistit ovat päättävästi ammattiliittojen yhtenäisyyden sää
tämisen puolesta jokaisessa maassa ja kansainvälisessä mitassa; yhte
näisten luokka-ammattiliittojen puolesta työväenluokan tärkeimpänä 
tukikohtana pääoman ja fasismin hyökkäystä vastaan; yhtenäisen am
mattiliiton. puolesta kullakin tuotantoalalla; ammattiliittojen yhtenäi
sen yhtymän puolesta jokaisessa maassa; ammattiliittojen tuotanto- 
aloittain kansainvälisessä mitassa yhdistämisen puolesta; luokkataiste
lun pohjalla olevien kansainvälisten yhtenäisten ammattiliittojen 
puolesta.

Maissa, missä on olemassa pienet punaiset ammattiliitot, on välttä
mätöntä pyrkiä niiden liittämiseen suuriin reformistisiin ammattiliit
toihin, vaatien omien katsantokantojensa vapaata puolustamista ja 
eroitettujen takaisin ottamista, ja maissa, joissa on olemassa rinnak
kain laajat punaiset ja reformistiset ammattiliitot, —  niiden yhdis
tämiseen tasa-arvoisilla perusteilla pääoman hyökkäystä vastaan käy
tävän taistelun ja ammattiliittodemokratian turvaamisen platformun 
perustalla.

Reformistisissa ja yhdistetyissä ammattiliitoissa on kommunistien 
työskenneltävä aktiivisesti, lujitettava niitä ja värvätä niihin järjesty
mättömiä työläisiä, ponnistaen kaiken voimansa, että nämä järjes
töt tosiasiallisesti puolustaisivat työläisten etuja ja tulisivat käytän
nössä todellisiksi luokkajärjestöiksi. Tässä tarkoituksessa kommu
nistien on hankittava kaikkien jäsenten, toimitsijain ja kokonaisten 
järjestöjen kannatus.

Kommunistit ovat velvolliset suojelemaan ammattiliittoja por
variston ja fasismin kaikilta näiden järjestöjen oikeuksien rajoittamis- 
ja niiden hajoittamispyrkimyksiltä.

Jos ammattiliittojen johtajat sovelluttavat vallankumouksellisten 
työläisten tai kokonaisten järjestöjen ammattiliitoista eroittamispoli- 
tiikkaa, tai muunluontoisia va i no toi menpitei tä, on kommunististien
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mobilisoitava ammattiliittojen koko jäsenjoukko johdon hajoitustoi- 
mintaa vastaan, samanaikaisesti järjestäen yhteyden eroitettujen ja 
ammattiliittojen jäsenjoukkojen välille ja heidän yhteisen taistelunsa 
heidän takaisin ottamisensa puolesta, ammattiliiton, rikotun yhtenäi
syyden palauttamisen puolesta.

Punaisten ammattiliittojen ja Profinternin on saatava kaikinpuo
lista kannatusta kommunististen puolueiden taholta niiden pyrkies
sä järjestämään kaikkien suuntien ammattiliittojen yhteistä taistelua 
ja pyrittävä ammatillisen liikkeen yhtenäisyyteen kansallisessa ja kan
sainvälisessä mitassa luokkataistelun ja ammattUiittodemokr aitan 
pohjalla.

IV . K O M M U N IST IEN  T E H T Ä V Ä T  F A SISM IT  A S T  A I S E N  
L IIK K E E N  E R I A L O IL L A

1. Kongressi kiinnittää vakavaa huomiota systemaattisen ideolo
gisen taistelun välttämättömyyteen fasismia vastaan. Ottaen huomi
oon, että fasisti-ideologian vaarallisin ja päämuoto on shovinismi, on 
välttämätöntä paljastaa joukoille, että fasistinen porvaristo yleiskan- 
sallisten etujen puolustamisen varjolla toteuttaa oman kansansa sorron 
ja riiston sekä myöskin vieraiden kansojen ryöstämisen ja orjuuttami
sen säälii n hi moista 1 uokkapol iti ikka ansa. On välttämätöntä osoittaa, 
että työväenluokka, taistellen kaikenlaista sortoa ja kansallista orjuu
tusta vastaan, on ainoa todellinen taistelija kansallisen vapauden ja 
kansan riippumattomuuden puolesta. Kommunistien on kaikin kei
noin taisteltava kansan historian fasistista vääristelyä vastaan, teke
mällä kaikkensa, jotta työtätekeville joukoille valaistaan historialli
sesti oikein todella lenlniläis-stalinilaisessa hengessä heidän oman 
kansansa menneisyyttä, jotta nykyinen vallankumoustaistelu sidottai
siin menneisyyden vallankumouksellisiin traditioihin. Kongressi va
roittaa kaikesta halveksuvasta suhtautumisesta kansallisen riippumatto
muuden kysymykseen ja laajojen kansanjoukkojen kansallisiin tun
teisiin, mikä helpoittaa fasismia sen shovinistisen kamppailun kehit
tämisessä {Saarin alue, saksalaiset alueet Tshekkoslovakiassa jne.) 
ja vaatii leniniläis-stalinilaisen kansallisuuspolitiikan oikeaa konkreet
tista sovelluttamista.

Ollen porvarillisen natsionalismin sovittamattomia periaatteellisia 
vastustajia sen kaikissa muunnoksissa, kommunistit eivät suinkaan 
ole kansallisen nihilismin, halveksivasti oman kansan kohtaloon suh
tautumisen kannattajia.

2. Kommunistien on mentävä kaikkiin fasistisiin joukkojärjes- 
töihin, joilla on laillisuuden monopooli kyseellisessä maassa, käytettä
vä hyväkseen pienempääkin laillista ja puolilaillista työskentelymah-
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dollisuutta niissä, asetettava vastakkain näihin järjestöihin kuuluvien 
joukkojen edut fasismin politiikan kanssa, murtaakseen sen joukko- 
pohjan, Työtätekevien olellisimpien tarpeiden ympärille kietoutuvis
ta alkeellisimmista protestiliikkeistä alkaen, kommunistien on jousta
valla taktiikallaan pyrittävä vetämään liikkeeseen yhä suurempia 
joukkoja, varsinkin työläisiä, jotka vielä kulkevat tiedottomasti fasis
tien mukana. Liikkeen laajuudelleen ja syvyydelleen kasvamista 
vastaavasti on välttämätöntä vaihtaa taistelutunnuksia, valmentamalla 
porvariston fasistisen diktatuurin murskaamista itsensä fasistisiin jär
jestöihin kuuluvien joukkojen avulla,

3. Tarmokkaasti ja johdonmukaisesti työttömien etuja ja vaa
timuksia puolustaen, järjestäen niitä ja johtaen niitä taisteluun työn 
saannin puolesta, riittävän avustuksen puolesta, vakuutuksen puo
lesta j.n.e., kommunistien on vedettävä työttömät yhteis rinta maliik- 
keeseen ja syrjäytettävä fasismin kaikkinainen vaikutus heidän kes
kuudessaan. Tämän yhteydessä on ankarasti huomioitava työttömien 
eri kategoorioiden (ammattitaitoiset ja ammattitaidottomat, järjesty
neet ja järjestymättömät, miehet ja naiset, nuoriso j.n.e.) erikoisuudet.

4. Kongressi alleviivaa kapitalististen maiden kaikkien kommu
nististen puolueiden edessä nuorison erikoista osuutta taistelussa fa
sismia vastaan. Pääasiassa nuorison keskuudesta fasismi värvää isku
joukkonsa. Työtätekevän nuorison keskuudessa suoritettavan jouk
kotyön tärkeyden aliarvioimista vastaan taistellen, kommunistien on, 
ryhtymällä kaikkiin, tehokkaisiin toimenpiteisiin kommunististen 
nuorisoliittojärjestöjen sulkeutuneisuuden voittamiseksi, kaikin tavoin 
edistettävä nuorison kaikkien ei-fasististen joukkojärjestöjen, tässä 
luvussa myöskin ammattiliittojen nuorisojärjestöjen, kooperatiivien, 
nuorisojärjestöjen y.m., voimien yhdistämistä laajan yhteisrintaman 
pohjalla aina erilaisten yhteisten järjestöjen muodostamiseen asti — 
taisteluun fasismia vastaan, nuorison ennenkuulumatonta oikeudetto
muutta ja militarisointia vastaan, nuoren polven taloudellisten ja 
kulttuurietujen puolesta. On välttämätöntä esittää kommunististen 
ja sosialististen nuorisoliittojen fasisminvastaisen liiton muodosta- 
mistehtävä luokkataistelun pohjalla. Kommunististen puolueiden on 
kaikin keinoin avustettava kommunistisen nuorisoliiton kehittymistä 
ja lujittumista.

5. Monimiljoonaisten työtätekevien naisjoukkojen, ja ensivuo- 
rossa työläisnaisten ja työtätekevien talonpoikaisnaisten, niiden puo
luekannasta ja uskonnollisista vakaumuksista riippumatta, yhteiseen 
kansanrintamaan vetämisen välttämättömyys vaatii kommunisteilta 
voimistettua aktiivisuutta työtätekevien naisten joukkoliikkeen kehit
tämiseksi —  heidän oleellisten vaatimustensa ja etujensa puolesta



käytävän taistelun rintamilla, erikoisesti taistelussa korkeita hintoja 
vastaan, naisen epätasa-arvoista asemaa ja heidän fasistista orjuutus
taan vastaan, joukottain työstä erottamisia vastaan ja työpalkan ko
hottamisen puolesta periaatteen; “ samasta työstä samansuuruinen 
palkka”  —  pohjalla, taistelussa sodanvaaraa vastaan. On välttämä
töntä kussakin erillisessä maassa, samoinkuin kansainvälisessä mi
tassa sovelluttaa joustavasti erilaisia organisatiomuotoja, tarkoituksella 
säätää yhteys ja yhteistyö vallankumouksellisten, sosialidemokraattis
ten ja progressiivisten naisjärjestöjen kesken, turvaamalla mielipitei
den ja kritiikin vapauden, pysähtymättä, siellä missä se on tarpeen, 
erikoisten naisjärjestöjenkään muodostamisen edessä.

6. Kommunistien on käytävä taistelua kooperatiivijärj estojen pro
letariaatin yhteisrintaman ja fasismi nva s tai s en kansanrintaman rivei
hin vetämiseksi.

Kommunistien taholta on annettava mitä aktiivisinta apua koo- 
peratiiviliikkeelle taistelussa jäsentensä olellisimpien etujen puolesta, 
erikoisesti taistelussa korkeita hintoja vastaan, luoton puolesta, ryös- 
tötullien ja uusien verojen käytäntöön ottamista vastaan, kooperatii- 
vijärjestöjen toiminnan rajoittamista ja hajoittamista vastaan fasistien 
taholta j.n.e.

7. Kommunistien on otettava itselleen alote fasismin vastaisen it
sepuolustuksen jouhitorintaman luomisessa, yhteisrintamaliikkeen var
moista ja koetelluista aineksista, fasististen bandiittien hyökkäystä 
vastaan.

V. IM P E R IA L IS M IN I?A S T A IN E N  K A N S A N R IN T A M A  
SIIRT O M A ISSA

Kommunistien tärkein tehtävä siirtomaissa ja puolsiirtomaissa on 
työskentely imperialisminvastaisen kansanrintaman luomiseksi. Tätä 
varten on välttämätöntä vetää laajat joukot kansalliseen vapausliik
keeseen, kasvavaa imperialistista riistoa vastaan, ankaraa orjuutusta 
vastaan, imperialistien karkoittamisen puolesta, maan riippumatto
muuden puolesta; aktiivisesti osallistuttava kansallisreformistien joh
tamiin imperialisminvastaisiin joukkoliikkeisiin. Pyrittävä yhteisiin 
esiintymisiin kansallisvallankumouksellisten ja kansallisreformististen 
järjestöjen kanssa konkreettisen imperialisminvastaisen platformun 
pohjalla.

Kiinassa on välttämätöntä kietoa ncuvostoliikkeen laajentaminen 
ja Punaisen armeijan taistelumahdin lujittaminen imperialisminvas
taisen kansallisen liikkeen kehittämiseen koko maassa. Tätä liikettä 
on johdettava imperialistisia sortajia vastaan aseistetun kansan käy
män kansallisvallankuonouksellisen taistelun tunnuksilla ja ennen
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kaikkea Japanin imperialismia ja sen kiinalaisia apulaisia vastaan 
käytäviin taistelun tunnuksella. Neuvostojen on tultava koko Kiinan 
kansan yhdistäviksi keskuksiksi sen vapaustaistelussa.

Imperialististen maiden proletariaatin on vapaustaistelunsa edun 
nimessä kaikin tavoin tuettava siirtomaa- ja puolsiirtomaakansojen 
vapaustaistelua imperialistisia anastajia vastaan.

VI. K O M M U N IST IST E N  P U O L U E ID E N  L U JIT T A M IN E N  JA  
T A IS T E L U  T Y Ö V Ä E N L U O K A N  P O L IIT T ISE N  

Y H T E N Ä IS Y Y D E N  P U O L E ST A

Kongressi erikoisen järkkymättömästi alleviivaa, että vain itsensä 
kommunististen puolueiden kaikinpuolinen edelleen lujittaminen, nii
den alotteellisuuden kehittäminen, niiden periaatteellinen marxilais- 
leniniläinen politiikka sekä oikea ja joustava taktiikka, mikä huomioi 
konkreettisen tilanteen ja luokkavoimien sijoittelun, voi turvata laa
jojen työtätekevien joukkojen mobilisoimisen yhtenäiseen taisteluun 
fasismia vastaan, kapitalismia vastaan,

Yhteisrintaman todellinen toteuttaminen vaatii kommunisteilta 
itsetyytyväisen lahkolaisuuden voittamista omissa riveissään, mikä 
tällä hetkellä useissa tapauksissa ei ole enää kommunistisen liikkeen 
“lastentauti” , vaan syvälle juurtunut virhe. Yliarvioiden joukkojen 
vallankumouksellistumisasteen, muodostamalla harhakäsityksiä että 
on onnistuttu katkaisemaan tie fasismilta, kun fasistinen liike samaan 
aikaan on kuitenkin jatkuvasti kehittynyt, tämä lahkolaisuus on käy
tännössä viljellyt passiivisuutta fasismin edessä. Vaihtaen käytännössä 
joukkojen johtamismetoodit ahtaan puolueryhmän johtamismetoodei- 
hin, korvaten joukkopolitiikan irrallisella propagandalla ja vasemmis
tolaisella oikeaoppisuudella, kieltäytyen tyÖskentelcmästä reformisti
sissa ammattiliitoissa ja fasistisissa joukkojärjestoissa, seuraten kaa
vamaisesti yleistä taktiikkaa ja tunnuksia, ottamatta huomioon konk
reettisen tilanteen erikoisuuksia kussakin erillisessä maassa, —  tämä 
lahkolaisuus on huomattavassa määrässä hidastuttanut kommunistis
ten puolueiden kasvua, vaikeuttanut oikean joukkopolitiikan. toteut
tamista, häirinnyt luokkavihollisen vaikeuksien hyväksikäyttämistä 
vallankumouksellisen liikkeen lujittamiseksi, häirinnyt laajojen pro- 
letaar[joukkojen valloittamista kommunististen puolueiden puolelle.

Mitä tarmokkaammin taistellen lahkolaisuuden jätteiden poisjuuri- 
miseksi, mitkä jätteet ovat tällä hetkellä varsin vakavana esteenä 
todella joukkoluontoisen, bolshevistisen politiikan toteuttamiselle, 
kommunistien on voimistettava valppauttaan oikeisto-opportunismin 
vaaran suhteen ja käytävää päättävää taistelua kaikkia sen konkreet
tisia ilmenemisiä vastaan, pitäen silmällä, että yhteisrintamataktiikan
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laajan sovclliittämisen oloissa oikeistolainen vaara tulee kasvamaan. 
Taistelu yhteisrintaman luomisen, työväenluokan yhteistoiminnan sää
tämisen puolesta, vaatii sosialidemokraattisten työläisten havainnol
lista vakuuttamista kommunistisen politiikan oikeudesta ja reformis
tisen politiikan virheellisyydestä ja velvoittaa jokaista kommunistis
ta puoluetta leppymättömään taisteluun kommunismin ja reformis- 
min välisen periaatteellisen eroavaisuuden peittelemistendcmsejä vas
taan, sosialidemokratian ja porvariston välisen ideologisen sekä myös
kin käytännöllisen yhteistyöskentelyn kritiikin heikentämistä vas
taan, harhaluuloa vastaan, että sosialismin toteuttaminen on mahdol
lista rauhallista, laillista tietä, kaikkea automatismiin ja alkuvoimai- 
suuteen luottamista vastaan fasismin likvidoimisessa samoinkuin yh
teisrintaman toteuttamisessakin, puolueen osuuden alentamista vas
taan ja pienempiäkin horjun to ja vastaan päättävän toiminnan het
kellä.

Katsoen, että proletariaatin luokkataisteluedut ja proletaarisen val
lankumouksen menestykset sanelevat välttämättömäksi työväenluokan 
yhtenäisen poliittisen joukkppttolueen olemassaolon kussakin maassa, 
kongressi asettaa kommunististen puolueiden tehtäväksi ottaa aloite 
käsiinsä, nojaamalla työläisten kasvavaan pyrkimykseen sosialidemo
kraattisten puolueiden tai yksityisten järjestöjen kommunististen puo
lueiden kanssa yhdistämiseen, tämän yhdistämisen toteuttamisessa. 
Tämän yhteydessä on välttämätöntä selvittää työläisille, että tällainen 
yhdistäminen on mahdollista vain useiden ehtojen vallitessa: porva
ristosta täydellisen riippumattomuuden ja sosialidemokratian ja porva
riston välisen blokin täydellisen rikkomisen ehdolla, jo ennakolta to
teutettavan yhteistoiminnan ehdolla, porvariston vallan vallankumo
uksellisen kukittamisen välttämättömyyden ja neuvostojen muodossa 
proletariaatin diktatuurin pystyttämisen välttämättömyyden tunnusta
misen ehdolla, ehdolla, että kieltäydytään tukemasta omaa porvaristoa 
imperialistisessa sodassa, puolueen demokraattisen sentralismin poh
jalle rakentamisen ehdolla, mikä turvaa tahdon ja toiminnan yhtenäi
syyden ja mikä on kokeiltu Venäjän bolshevikkien käytännössä.

Samanaikaisesti tämän kanssa on välttämätöntä esiintyä päättä
västi “ vasemmisto” -sosialidemokraattisten demagoogien yrityksiä vas
taan käyttää hyväkseen pettymystä sosialidemokraattisten työläisten 
keskuudessa uusien sosialidemokraattisten puolueiden ja uuden inter- 
nationalen muodostamiseksi, mikä olisi tähdätty kommunistista lii
kettä vastaan ja täten syventäisivät hajaannusta työväenluokassa.

Kommunistisen Inter nation a le n VII kongressi, katsoen, että toi
minnan yhtenäisyys on kiinteä välttämättömyys ja varmin lie prole-
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tariaatin poliittisen yhtenäisyyden luomiseen, —  ilmoittaa kommu
nistisen Internationale n kaikkien sektioiden nimessä niiden valmeu- 
desta alkaa viipymättä neuvottelut II Internationalen vastaavien puo
lueiden kanssa työväenluokan toiminnan yhtenäisyyden säätämisestä 
pääoman, fasismin hyökkäystä ja imperialististen sotien uhkaa vas
taan, seka Kommunistisen Internationalen vdmeudesta ryhytä tässä 
tarkoituksessa neuvotteluihin II Internationalen \anssa.

VII. N E U V O S T O V A L L A N  P U O L E S T A !

Taistelussa porvarillisdemokraattisten vapauksien ja työtätekevien 
saavutusten puolesta fasismia vastaan, taistelussa fasistisen diktatuu
rin kukistamiseksi, vallankumouksellinen proletariaatti valmentaa voi
miaan, lujittaa taisteluyhteyksiaän liittolaistensa kanssa ja suuntaa 
taistelun työtätekevien todellisen demokratian —  neuvostovallan val
loittamisen päämäärään.

Neuvostojen maan edelleen lujittuminen, maailman proletariaatin 
tiivistyminen sen ympärille ja Neuvostoliiton kommunistisen puo
lueen kansainvälisen auktoriteetin mahtava kasvu, sosialidemokraat
tisissa ja reformistisiin ammattiliittoihin järjestyneissä työläisissä al
kava käänne vallankumouksellisen luokkataistelun puolelle, joukko- 
vastaiskun kasvaminen fasismia vastaan ja vallankumouksellisen liik
keen kasvu siirtomaissa, II Internationalen luhistuminen ja Kommu
nistisen Internationalen kasvu, — 1\aikk* tämä jouduttaa ja tulee jou
duttamaan maailman sosialistisen vallankumouksen kehittymistä.

Kapitalistinen maailma siirtyy jyrkkien yhteentörmäysten aika
kauteen kapitalismin sisäisten ja ulkonaisten ristiriitojen kärjistymi
sen tuloksena.

Pitäen suuntana vallankumouksellisen kehityksen näitä perspektii
vejä, Kommunistisen Internationalen V II kongressi kehoittaa kommu
nistisia puolueita suureen poliittiseen aktiivisuuteen ja rohkeuteen, 
väsymättömään taisteluun työväenluokan yhteistoiminnan aikaansaa
misen puolesta. Työväenluokan yhteisrintaman luominen — se on 
ratkaiseva rengas työtätekevien valmentamisessa proletaaristen vallan
kumousten toisen kauden edessäoleviin suuriin taisteluihin. Vain 
proletariaatin tiivistäminen yhtenäiseksi poliittiseksi joukkoarmei- 
jaksi turvaa sille voiton taistelussa fasismia ja pääoman valtaa vas
taan, proletariaatin diktatuurin ja neuvostojen vallan puolesta. “ Val
lankumouksen voitto ei tule k0SKaan itsestään. Sitä on valmisteltava 
ja valloitettava se. Mutta sitä voi valmistella ja sen voi valloittaa vain 
voimakas proletaarinen vallankumouksellinen puolue”  {S T A L IN .) .
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