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TYÖLÄISTEN VENÄJÄ
Miten se on järjestetty ja miten se toimii

Venäjän punaseen lippuun on kir- 
jotettu paljo puhuvat sanat; Venä
jän sosialistinen Neuvostojen Liit
totasavalta. Siinä oleva sana "neu
vosto”, soviet. on sen järjestelmän 
pohjana, jonka perusteella tämän 
suuren maan asioita hoidetaan ja 
järjestellään. Se on se tunnussana, 
jolla Venäjällä portit aukeavat.

Säkenissä äskettäin julkaistiin 
tov. Trachtenbergin kirjotus. jossa 
hän selitti, mitenkä Venäjällä ennen 
vallitsi tsaariusko. Talonpojille sai 
puhua mitä tahansa, arvostella ja 
haukkua hallitusta jne., mutta niin- 
pian kuin loukkasi heidän "pientä 
isäänsä”, tsaaria, niin pian joutui 
agitaattorin henki vaaranalaiseksi. 
Nyt tsaariusko on kadonnut ja tilal
le on tullut luottamus neuvostojen 
kaikkivaltiaaseen voimaan. Nyky
ään agitaattori saa puhua Leniniä ja 
Trotskyä vastaan mitä tahansa, 
mutta niin pian kuin puhe kääntyy 
neuvostoja vastaan, niin pian on 
agitaattorilla lähtö.

Mikä on sitten tämä neuvostojär
jestelmä ja millä lailla se toimii? 
Tästä on äskettäin Venäjältä palan
nut Chicago Daily Newsin erikois
kirjeenvaihtaja Louis Edgar Brown 
kirjottanut laajan artikkelin, jossa 
tätä selostellaan pääpiirteissään 
seuraavanlaisesti:

Mikä on neuvosto-hallitus? Min
kälainen poliittinen muoto hallitsee 
Europan Venäjän ja Siperian 180,- 
000,000 asukasta ? Onko se kan
sanvaltainen ? Johtaako se Venä
jän kansanvaltaan? Onko se saksa
laisten kontrolleeraama ? Onko se 
sosialistinen tai onko se vain pelk
kää mielipuolisuutta ?

Chicagon Daily Newsin kirjeen
vaihtajana minulla oli erikoisia ti
laisuuksia tutkia ja tarkastaa Venä
jällä uuden neuvostovallan toimia. 
Venäjän viimeisen kansallisen vaa
lin aikana minä tarkastin useita tär
keitä äänestys-vaalikeskuksia, jos
sa omin silmin näin nykyisen vaali
tavan käytännössä. Minä olin läsnä 
neljässä kansallisessa lainlaadinta- 
kongressissa. Tämän vuoden tou
kokuussa autoilin Pietarin, Novgo
rodin, Everin. Moskovan ja Jarosla- 
vin maakunnissa, pysähtyen 26 ky
lään, kysellen talonpojilta ja työläi
siltä kansallisvaalien menettelyta
paa ja tuloksia sikäli kuin heidän 
kyliään asia koski.

VENÄJÄÄ EI TUNNETA
Jos minun tutkimukseni tulokset 

olivat oikeat, silloini ei voi vetää 
muuta johtopäätöstä kuin sen, että 
maailma ei tiedä Venäjän nykyises
tä poliittisesta järjestyksestä ja me
kanismista sen enempää kuin maa
ilma tiesi pimeimmästä Afrikasta 
noin neljäkymmentä vuotta sitten.

Kun rauhansopimus Venäjän ja 
Saksan välillä oli allekirjotettu 
Brest-Litovskissa, von Kuehlman il- 
motti Venäjän edustajiston puheen
johtajalle Karahanille, että koska 
Saksa tulee alistamaan rauhansopi
muksen valtiopäiville, niin Venäjän 
neuvostohallituksen on myöskin 
kutsuttava kansallinen konventioni 
vahvistamaan Brest-Litovskin sopi
mus Venäjän kansan nimessä.

Heti kun Venäjän rauhanedusta- 
jat olivat saapuneet Pietariin, kan- 
sankomisarioitten neuvosto kutsui 
maaliskuun 17 päiväksi koolle neu-
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vostojen yleisvenäläisen kongressin 
ja lähetti Venäjän ja Siperian jokai
seen kylään ja kaupunkiin tiedonan
non vaaleista, joissa kaikilla IS 
vuotta täyttäneillä miehillä ja nai
silla on yleinen äänioikeus, ollen 
vain se ehtona, että he ovat asuneet 
paikkakunnalla, jossa äänestävät, 
vähintäin kolme kuukautta.

Nämä vaalit toimitettiin vaikeim
missa oloissa kuin mitä työväenhal- 
lituksella oli ollut sen jälkeen kun 
se tuli valtaan. Bolshevikipuolue, 
nyt vallassa, ei ollut voinut täydelli
sesti täyttää rauhanohjelmaansa ja 
huolimatta juuri laaditusta rauhan
sopimuksesta, saksalaiset edelleen
kin jatkoivat hyökkäyksiään, selit
täen hyökkäävänsä siksi kunnes 
rauhansopimus olisi vahvistettu.

Joukkojen tiedossa oli kuitenkin 
asiaa koskevat tosiseikat. Toimin
ta oli kuumeista ja kiireellistä, mut
ta neuvostomuoto kesti leikin ja niin 
kokoontui Moskovaan määräpäivä
nä, maaliskuun 17 päivänä, “Neu
vostojen yleis-venäläinen kongres
si’’, Siihen otti osaa 1,765 täysival
taista edustajaa hyvaksyäkseen tai 
hyljätakseen Brest- Litovskin rau
hansopimuksen.’’

Tämän jälkeen Brown selostaa 
Venäjän ent. n. s. mir-järjestelmää. 
Mir- eli kyläkuntajärjestelmä perus
tui siihen, että talonpojat pitivät ky
läkokouksia. pohtien siellä yhteises
ti kaikkia kylää koskevia asioita. 
Tämä tapa on ollut käytännössä 
vuosisatoja. Kylät olivat siis taval
laan itsehallinnollisia ja pysyivat 
sentapaisina huolimatta tsaarien 
vainosta.

Näinollen venäläinen talonpoika, 
osasipa hän lukea tai ei, oli kuiten
kin tottunut tämänlaatuiseen poliit
tiseen toimintaan.

Brown e jatkaa edelleen:
"Neuvosto on rakennettu talle 

slaavilaiselle kansan valtakäsitteel-

le. Se on sellaista, jota lukutaido
tonkin talonpoika ymmärtää, koska 
on sangen mahdollista, että hänet 
on useinkin kutsuttu tällaiseen ko
koukseen selostamaan jotain kysy
mystä. Tsaari vallan viimeisinä 
vuosina salainen poliisi yritti rajot- 
taa "mir’in” työskentelyä, mutta he 
eivät voineet horjuttaa talonpojan 
katsomusta kylakan san vallasta."

Browne edelleen selostaa, miten
kä porvaristo yritti perustaa Venä
jälle senlaatuista järjestelmää kuin 
esim. Yhdysvalloissa, Ranskassa tai 
Englannissa, ja neuvostot taasen 
sellaista, mikä vastasi Venäjän olo
ja. Neuvostojen ei tässä työssä 
tarvinnut paljoakaan selostaa venä
läisille talonpojille, minkälainen 
neuvostojärjestelmä tulisi olemaan. 
Sen tunsivat talonpojat veressään. 
Porvaristo sensijaan oli pakotettu 
laajasti selostamaan heidän "järjes
telmäänsä” , kykenemättä sitä kui
tenkaan tekemään kuin pienelle 
osalle Venäjän kansasta. Lopputu
loksena oli neuvostojen voitto ja 
neuvostojärjestelmän voimaansaat
taminen.

YLEINEN ÄÄNIOIKEUS ENSI-
MÄISENA TOIMENPITEENÄ

"Kun Kerensky kukistui, niin neu- 
vostovirkailijain ensimäisenä toi
menpiteenä oli täydellisen äänioi
keuden myöntäminen kaikille hen
kilöille, naisille ja miehille, jotka 
olivat täyttäneet 18 vuotta. Min
käänlaiset kirjalliset kokeet tai 
muut ehdot eivät tule kysymyk
seen. Ainoana ehtona äänioikeu
den käyttämiseen on se, että hen
kilö on paikkakunnalla asunut vä
hintäin kolme kuukautta. Minkään
laiset luokka- tai o ma i suu sraj otuk
set eivät tule kysymykseenkään.

"Tämän kirjotuksen yhteyteen lii
tetty havainnollinen kuva, osottaa
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sitä vaalijärjestystä, jota noudatet
tiin “Viidennen yleisvenäläisen neu
vostojen kongressin” valitsemiseksi. 
Neuvostohallitus on tämän järjestel
män hyväksynyt Venäjän kansan
vallan muodoksi. Hallitus oivaltaa, 
että tämä järjestelmä on vielä hio
maton ja uusi ja pidättää itselleen 
oikeuden korjata siinä ilmaantuvia 
erehdyksiä aikaa voittaen. Sinä 
päivänä kun vaalit on määrätty toi
mitettaviksi. kyläkuntain asukkaat, 
kylä-mirit, kokoontuvat kautta 
maan. Ne valitsevat “komittat'in'\ 
kyläneuvoston, ollen tällaisessa 
neuvostossa niin monta jäsentä kuin 
kylässä on asukkaita sadottain.

Kaupungeissa kaupunginosa eli 
“tvaardi"-järjestöt ja vaalit ovat sa
mantapaisia kuin kylissä. 2.000 
asukkaan kylässä k yläneuvosto o n 
kuuluu 20 miestä tai naista, kun 
kummallakin sukupuolella on ääni
oikeus ja oikeus työ vä entä s a väli a n 
virkoihin. Eri puolueet, kuten bol
shevikit, menshevikit. erinäiset so- 
sialivallankumoukselliset, ym. aset
tavat omat ehdokkaansa vaaleihin. 
Pienemmissä kylissä äänestetään 
ehdokkaista joukko-kokouksessa. 
Suuremmissa kylissä ja kaupungeis
sa käytetään vaalippuja. Kun ää
net ovat lasketut, niin äänestysko- 
miteat, johon tavallisesti kuuluu ky
län viisi vanhinta miestä, julistavat 
vaalien tulokset kansalle.

SUHTEELLINEN VAALITAPA

Venäjän työläisten hallitus on ot
tanut käytäntöön suhteellisen vaali
tavan. Se merkitsee sitä. että jos 
2.000 annetusta äänestä 1,500 anne
taan bolshevikeille ja 500 sosiali- 
vallankumouksellisille, niin bolshe
vikit saavat kyläneuvostoon 15 
edustajaa ja sosialivallankumouk
selliset viisi edustajaa.

Valittu kyläneuvosto toimii sitten

kylän hallintona. Kaupungeissa 
“waardi” neuvostot toimivat 'ja a r 
di''-hallintona. Neuvosto valitsee 
koululautakunnat, teitten johtajat, 
rahastonhoitajat, maanviljely soh- 
jaajat ja verojen kantajat, ym.

Kyläneuvostolla on muitakin toi
mia kylän hallintotoimien ohella. 
Se muodostaa sen laitoksen, joka 
valitsee edustajat varsinaiseen alim
paan neuvostoon eli Soviet’iin. Ky
läneuvosto eli komittat valitsee 20 
prosenttia jäsenistään maakunta 
neuvostoon eli Soviefiin, millä ni
mellä se parhaiten tunnetaan. 2,000 
asukkaisella kylällä on 20 henkilöä 
käsittävä neuvosto eli komittat ja 
kun se valitsee varsinaiseen neuvos
toon eli sovietiin 20 prosenttia, niin 
saa se siis siihen neljä edustajaa.

SOVIETIN TOIMINTA

Kun eri kylien komittat ovat va
linneet edustajansa tähän maakun
taneuvostoon, sovietiin, niin ko
koontuvat edustajat yhteiseen koko
ukseen ja väliaikaisena puheenjoh
tajana toimii vanhin edustaja. Hä
nen johdollaan valitaan sitten varsi 
naiset virkailijat. Soviet valitsee 
maakunnalliset veronkantajat, ter- 
vey sv irkaili j at. opetusvirka ili jät,
y. m.

Kaupungeissa "ivardi’ neuvosto 
jen edutajat muodostavat kaupunki- 
sovietin, kunnallishallinnon.

Maakunta-so vietillä on maakun
nan asioitten hoidon ohella toinen 
tärkeä toimi. Se on edustajien va
litseminen valtio- eli kuvernementti 
sovietiin, joka vastaa valtion lain- 
laatijakuntaa. Maakunta soviet va
litsee 40 prosenttia omista jäsenis
tään valtio-sovietiin. joka kokoon
tuu valtion eli kuvernementin pää
kaupungissa.

Kun kaupunkien ja maakuntien 
sovietien edustajat saapuvat valtion
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pääkaupunkiin, niin muodostavat he 
sen mitä kutsutaan sovietin keski- 
mäiseksi muodoksi. Kun se on saa
tettu asianomaiseen työkuntoon, vir
kailijat ja lakiasäätävä komitea va
littu, jne., niin tämä soviet valitsee 
valtion eli kuvemementin kuvernöö
rin. veronkantajan, valtion kontrol- 
löörit ja muut tärkeät valtiovirkai- 
lijat.

Kuvernööriksi, ym. virkamiehiksi 
valitaan toimeensa kykeneviä, pä
teviä henkilöitä, riippumatta siitä 
ovatko he edustajia tai ei.

Kun kaikki virkamiehet ovat va
litut ja valmistavista tehtävistä 
päästy, alkaa soviet toimia lainlaa- 
tijakuntana. Kaikkia valtiota kos
kevia kysymyksiä käsitellään jne. 
Sillä on oikeus eitota kuvernöörin 
mikä toimenpide tahansa, eikä ku
vernöörillä ole oikeutta eitota sen 
laatimaa lakia tai määräystä.

Tässä keskimäisessä soviet muo
dossa SI prosenttia edustajista muo
dostaa laillisen edustaiamäärän, jot
ta toiminta on laillista. Yhdenkin 
äänen enemmistö riittää asiasta 
päättämään. Kuvernöörillä on oi
keus tehdä esityksiä sovietllle, teh
dä lakialotteita jne. ja kuvernöörin 
antamat määräykset, jotka ovat 
yleisempää laatua, täytyy saada so
vietin vahvistuksen.

Tämä soviet on istunnossa jokaise 
na viikkona ympäri vuoden. Se kai
ken alkaa seuraa virkamiesten toi
mintaa ja voi enemmistö-äänestyk
sellä milloin tahansa erottaa kuver
nöörin tai minkä virkamiehen ta
hansa.

KANSALLISEN KONGRESSIN 
MUODOSTAMINEN

Tämä soviet muoto toimii paitsi 
valtion lainlaadinnallisissa tehtävis
sä. myöskin "Yleisvenäläisen neu
vostojen kongressin” edustajien va
litsijana. Se valitsee edustajat tä

hän yleiskongressiin valtion eli ku- 
vernementin asukasluvun perusteel
la. Jokaista 90.000 asukasta kohden 
saa valita yhden edustajan yleis- 
venaläiseen neuvostojen kongres
siin. Tässäkin valinnassa vallitsee 
suhteellinen vaalitapa. Jos sadassa 
edustajassa on 75 bolshevikiä ja 25 
so siali vallankumouksen ista, niin
yleis-venäläiseen neuvostojen kon
gressiin valitaan 75 prosenttia bol- 
shevikejä ja 25 prosenttia sosiali- 
vallankumouk selli siä.

YLEIS-VENÄLÄISEN KON
GRESSIN TOIMINTA

Kun kolme-neljäsosaa valtioitten 
eli kuvernementtien soviettien edus
tajista on saapunut yleisvenäläisen 
neuvostojen kongressin kokoontu
mispaikalle. niin vanhin edustaja 
kutsuu kongressin koolle. Sen jäl
keen valitaan valtakirjojen tarkas
tajat. Sen jälkeen ryhdytään järjes
tämään kongressin toimintaa. Vali
taan puheenjohtaja, varapuheen
johtaja, sihteerit, jne.

Kun kongressin alkuvalmistukset 
ovat suoritetut ja se on valmis ryh
tymään käsittelemään kansallisia 
asioita, kutsutaan kongressiin kaik
ki hallituksen jäsenet —  s. t. s. mi- 
nisteristö eli kansan komisarioitten 
jäsenet —  ja heiltä vaaditaan täy
dellinen selostus heidän kunkin toi
minta-alastaan.

Kongressi myös käsittelee edelli
sissä kongresseissa tehtyjä päätök
siä ja usein niitä korjailee tai hyl
kää. 51 prosenttia edustajista muo
dostaa laillisen määrän.

Enemmistöäänillä kongressi voi 
erottaa yhden tai kaikki kansan ko- 
misarioitten neuvoston jäsenet.

KESKUS-TOIMEENPANEVA
KOMITEA

Yleis venäläinen neuvostojen kon
gressi pitää istuntojaan noin kym
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menen päivää ja sinä aikana käsi
tellään tarkeinpiä kansallisia kysy
myksiä. Ennenkuin kongressi ha
jaantuu. valitsee se jäsenistään noin 
yhden viidennen osan, joka jää toi
mintaan kongressin hajaantumisen 
jälkeen. Nämä edustajat muodos
tavat “Neuvostojen yleis-venäläisen 
kongressin keskus-toimeen pan evä n 
komitean", kansallisen parlamentin. 
Sille kongressi antaa täyden vallan 
ja sillä on senjälkeen oikeus kont- 
rolleerata hallituksen toimintaa, 
erottaa tai pidättää virastaan halli
tuksen jäseniä seuraavaan yleis-ve- 
näläiseen neuvostojen kongressiin 
saakka. Se toimii lainlaadinnalli- 
sessa toiminnassa ja yhteistyössä 
hallituksen kanssa.

VAALIT NELJÄ KERTAA 
VUODESSA

Venäjän kansallis vaalit toimite
taan jokaisen kolmen kuukauden

perästä. Neljä kertaa vuodessa ky
lien asukkaat valitsevat kylä-komit- 
tat, ne valitsevat maakuntaneuvos
ton. sovietin, jäsenet, maakunta- 
sovi e tit valitsevat valtiosovietin ja 
ne vuorostaan kansalliskongressin 
edustajat, jotka sitten neljästi vuo
dessa tulevat vaatimaan tiliä halli
tuksen jäseniltä ja valitsemaltaan 
ke skustoimeen panevalta komitealta.

Näin Venäjällä kansan ääni vaali
en kautta tuodaan ilmi neljä kertaa 
vuodessa. Esim. Amerikassa kan
san ääni näin laajassa määrässä 
pääsee kuuluville vain kerran nel
jässä vuodessa, presidentin vaaleis
sa.

Ja sitten vielä jotkut sanovat, että 
Venäjällä ei ole kansanvaltaa, että 
siellä vain pikkunen vähemmistö 
toimii mielivaltaisesti!


