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K A T S A U K S IA
Köyhälistön vallankumouksen tehtävät Suomessa

Viime vuoden elokuussa Venäjällä 
muodostetun Suomen kommunistisen 
puolueen kokous pidettiin Pietarissa 
tämän vuoden tammikuulla. Tässä ko
kouksessa luonnollisesti pohdittiin laa
jasti Suomen vallankumousasiaa. Ko
kous hyväksyi ponsiiauselman, jossa 
Suomen sosialistisen vallankumouksen 
lähim.miksi tehtäviksi määritellään seu
raa vaa:

t )  Riistävien luokkien valta on ku
kistettava perusteitaan myöten niin, et
tä kaikenlaatuinen toisen ihmisen riis
täminen toisen ihmisen taholta käy 
mahdottomaksi.

Sitä varten on porvariston lahtarival- 
ta säälimättä lyötävä maahan ja omis
tavat luokat riisuttava aseista.

Köyhälistön punainen armeija on 
järjestettävä voimaksi, joka vie tämän 
vallankumouksen voitokkaaseen lop
puun ja joka lujasti valvoo, ettei riistä
jien valta enään koskaan voi nostaa pää
tään.

2) Köyhälistön on otettava käsiinsä 
kaikki valtiovalta.

Köyhälistön on hävitettävä koko por
varillinen luokka valtiokoneisto ja sen 
tilalle luotava köyhälistön täyden val
lan järjestö. Kapitalistisen virkavallan 
tilalle on tuleva köyhälistön itsehallin
to; porvarillisen parlamentin ja porva
rillisten kunnallishallintojen tilalle köy- 
hälistöjoukkojen valitsemat laitokset 
Ja joukkojen omakohtainen osanotto 
maan hallintoon ja sosialistisen järjes
telmän luomiseen. Porvarillisen kan
sanvallan tilalle, joka takaa vapauden 
köyhälistön riistäjille, on voimaansaa- 
tettava järjestetty ja vapaa köyhälistön 
kansanvalta.

Tämän köyhälistön vallan järjestönä 
tulee olemaan työläisten, punaisen ar
meijan sotilaiden ja työtätekevän sor- 
ronalaisen maalaisväesrtön Sosialistinen 
.Neuvostotasavalta.

3) Valtajärjestönsä kautta köyhälis

tön on järkähtämattömästi alistettava 
vallankumouksellisen kurin ja yleisen 
työvelvollisuuden alaiseksi riistävät luo
kat. Rikkaiden suuret omaisuudet on 
viipymättä pakkoluovutettava ja yksi
tyisomistus tuotantovälineisiin hävitet
tävä.

4) Kapitalistiset teollisuus- ja muut 
tuotantolaitokset, Jotka tekivät omis
tajilleen mahdolliseksi kiskoa vaivatto
masti voittoa köyhälistön työstä, ovat 
muodostettavat sosialistisen työtäteke
vän yhteiskunnan tuotantolaitoksiksi.

Työläisten yhteisen työtoverijärjes- 
tön tai työkommunin on ryhdyttävä 
kussakin tuotantolaitoksessa yhdessä 
työtätekevän kansan yleisen neuvosto
vallan keskuselimien kanssa johtamaan 
laitoksen hallintoa ja alistuttava talou
dellisen keskusjohdon ja suunnitelmal
lisen järjestelmän alaiseksi.

.5) Maata ei saa enään siirtää maata- 
vilj ele väin käsistä keinottelijain ja riis
täjäin käsiin, ei myymältä eikä velkaan
tumisen takia eikä minkään muun teko
syyn varjolla. Se on otettava tyhjän- 
toimittajain käsistä, jotka eivät itse tee 
työtä vaan jotka rikastuvat toisten työs
tä, julistettava kansan yhteiseksi omai
suudeksi ja annettava todellisten viljeli
jäin viljeltäväksi.

Maatyöläisten on järjestyttävä ja lii
tyttävä työkommuneihin suurien tilojen 
hoitamiseksi. Näitä kommuneja varten 
on yleisen Neuvostovallan järjestettävä 
keskitetty johto sekä annettava tar
peellisia maatalouskoneita ja erikoistun- 
tijain apua.

6 ) Pääoman sorron täydelliseksi hä
vittämiseksi on pankit viipymättä otet
tava neuvostovallan käsiin,

7) Kauppaliikkeet ja niiden tavara- 
varastot ovat pakkoiuovutettavat yh
teiskunnan haltuun, jonka on järjestet
tävä tuotteiden jakelu.

8) Rikkaiden talot ja huoneustot 
kaiustoineen ovat pakkoiuovutettavat il
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ma n korvausta hätääkärsivän köyhälis
tön tarpeiden tyydyttämiseksi.

9) Työväenneuvostojen on oltava 
vallankumouksen sekä lakiasäätävinä et
tä toimeenpanevina eliminä. Ne ovat 
valittavat siten, että ne todella vastaa
vat työväenluokan tahtoa. Äänioikeus 
tulee oria työläisillä, punasen armeijan 
sotilailla ja maalaisköyhälistöllä, mutta 
ei yhdelläkään riistäjällä ja työtäteke
vän kansan vihollisella. Kaikkien maas- 
saolevien työväenneuvostojen yleisellä 
edustajakokouksella, jonka on kokoon
nuttava aina tarpeen vaatiessa, on ol
tava korkein valta. Se valitsee Neuvos

tovallan toim eenpanevan k esk u sk o m ite- 
tean, jo k a  vuorostaan valitsee ja  eroit- 
taa kansan valtuutetut.

11) Valitsijoilla on oikeus milloin 
tahansa kutsua työväen neuvostosta tai 
muusta neuvostovallan laitoksesta pois 
Sellainen valitsemansa jäsen, joka ei 
enään nauti heidän tuottamustaan.

1 2 ) Suom en S osialistinen  N euvosto
valta y h ty y  liittoon  to isten  maiden So- 
$:alist!sten  N eu vostovalto jen  kanssa. 
Näiden yleisen ä liittona tu lee  olemaan 
Kansainvälinen N euvostot asavaltoj en
S osialistin en  yh teisyys.

Canadan lakkotaistelu
Winnipegin ja Canadan muiden kau

punkien valtavat lakkotaistelut elävästi 
osottavat, että Canada on ennenpitkää 
oleva laajakantoisten luokkataistelujen 
maailmankartalla. Se että työläiset 
laajoina ja kiinteästi järjestyneinä 
pitelevät tiukasti teollisen elämän nyö
rejä käsissään, se että sotilaat vaativat 
Manitoban maakunnan ministeristön 
eroamista aina pääministeristä saakka 
ja että työväenjoukot kääntyvät rohke
ana vaatimaan oikeuksillensa tunnus
tusta parlamentin puhujalavalta, on 
vakavana merkkinä siitä, että Canadan 
järjestynyt työväestö on ottanut pal
jon merkitsevän askeleen sillä tiellä, 
jota pitkin maailman köyhälistö jo 
marssii päättäväisenä “viimeiseen tais
teluun".

Canadan työväestö on viime vuoden 
ajalla valmistellut ripein ottein rive- 
jään niitä suuria tehtäviä varten, joi
den ratkaisemista sodan jälkiselvittely 
ja omien silmiemme edessä esille puh
keavat tapahtumat siltä vaativat. Sil- 
mfänpistävimpäna esimerkkinä tästä 
ovat viimeaikaiset toimenpiteet työ
läisten voimien yhteenliittämiseiksi “ y h 
den Suuren Union’’ kautta. Canadan 
työväestö ei ole kirjottanut näitä sa
noja lippuunsa vain pelkäksi korulau
seeksi, vaan suurisuuntaiseksi käytän
nölliseksi ohjesäännöksi, jonka kautta 
työväestön on elavöitävä voimansa niin, 
että se kykenee käymään käsiksi oman

yh teisk u n tan sa  tu levaisuuden luom i
seen.

K äytännöllisenä tek ijän ä  W innipegin  
läkkotaisteluu n  ja  sitä seuranneisiin  
y le islak k oih in  oli se, kun W innipegis- 
sä sija itseva  V ulcan  Iron W orks yh tiö  
ja  useat m uut kon ep ajat k ie ltäytyivät 
tun nustam asta m etalli- ja  ra k en n u styö 
läisten  vaatim aa 4 4 -lu n tista  työ viik k o a  
ja  1 7 — 30 senttiin  vaihtelevaa palkan
korotu sta . Täm än lisäksi työ läiset 
vaativat järjestö n sä  tunnustam ista. Pal
k ankorotusvaatim u kseen  suost Uttiin 
osittain , m utta union tunnustam inen 
jy rk ä st i k ie llettiin . M etallityöläiset ja 
raken n u styö läiset ju listiv at ensin lakon 
ja  ennen pitkää ryh ty i unioiden k esk u s- 
n eu vosto  järjestäm ään yleislakkoa. 
L a k k o  et u lottun ut ainoastaan erinäi
sille  teollisu usalo ille , vaan vieläpä pos- 
tityö lä iset, kaupungin  palvelijaku n ta  ja 
m uut sellaiset työ läiset liitty ivä t la k 
koon. Ennen pitkää levisi lakko usei
hin eri kaupunkeihin  lyhyem m än ty ö 
viik on , p a lk an k orotu k sen  ja  unioiden 
tu n nu stam ista  k osk evien  vaatim usten  
puolesta.
f  L&kkjotaistelu on lyönyt Canadan 
porvariston hämmästyksellä ja vihal
la. Hetkenä, jolloin hallituksen vi
ranomaisten ja porvariston taholta teh
tiin laajakantoisia valmisteluja työn ja 
pääoman välisen sopusoinnun luomi
seksi, jota etupäässä hallituksen teolli- 
suusneuvoston tutkimusmatka tarkoit
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ti, Canadan työväestö kieltäytyy kuun
telemasta tupaavia kuiskutuksia sitä 
odottavasta valoisasta tulevaisuudesta. 
Canadan työväestö on sodan ajalla 
käynyt paljon opettavaa koulua. Se on 
tullut omien kokemuksiensa kautta 
huomaamaan, että sille tehdyistä mo
nista vakuuttavista lupauksista huoli
matta vallitseva järjestelmä kulkee en
tistä ankarampana omaa rataansa. Elin
tarpeita on luvattu halventaa, on pu
huttu houkuttelevin värein työväkeä 
odottavasta hyvinvoinnista, mutta siitä 
huolimatta elintarpeet käyvät lakkaa
matta kalliimmiksi samalla kun työvä
estön tulevaisuuden taivas on huoles
tuttavien pilvien peitossa. Yhtä ko
via pettymyksiä on jouduttu kokemaan 
niin liberaalien kuin konservatiivienkin 
kautta, Työläisdlä ei ole enään mi
tään muuta jäljellä kuin oma joukko
voimansa.

Työn riistäjät ja koko porvaristo 
muiden vehkeilyjensa ohella koettaa 
selittää, että koko lakkotaistelu on Ca- 
nadalle vieraiden ja mahdottomien op
pien tulosta ja että koko Canadan työ
väenliike on joutunut ulkomaalaisten 
vallankumouksellisten vaikutusvallan

alaiseksi. Ja kuitenkin on koko lak- 
kotaistelu kasvanut esille canadalaises- 
ta maaperästä. Samaa on sanottava 
niistä sotilasryhmistä, jotka ovat il- 
mottaneet olevansa lakkotaisteluiden 
takana.

Canadan lakkotaistelulla on suuri 
käytännöllinen merkityksensä siinä, et
tä sen kautta työväestö oppii tunte
maan oman luokka-asiansa ja näkemään 
joukkovoimansa ja järjestetyn toimin
tansa välttämättömyyden. Samalla 
kun Canadan työväestö on lähtenyt pe
riaatteellisesti [uomaan pohjaa ajan
mukaisille järjestömuodoilleen, saa se 
näistä lakkotaisteluista suoranaista 
käyttövoimaa yhtenäisten ja laajojen 
taloudellisten kuin myöskin valtiollis
ten järjestöjensä rakentamista varten. 
Tällaiset kamppailut ovat omiansa vii
tot tumaan niitä yhteisiä suuria päämää
riä, joita kohti työläisten on katseen
sa kohdistettava ja käytännöllinen toi
mintansa ohjattava. Sillä ne ovat juu
ri työväestön jokapäiväiset taistelut, 
joissa muodostuvat ja kristalloituvat ne 
voimat, jotka nyt ottavat ensimäisiä 
rohkeita askeleitaan Canadassa.

Driplet.

Suomen Työväenvallan lyöttiuniiii ruluui.


