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Ranskan sosialistipuolueen kongressi

Kuten toisessa paikassa ilmotimme, 
on Ranskan Sosialistipuolueen kong
ressi päättänyt erota n.s. il lnternatio- 
nalesta. Keskusta pääsi kongressissa 
voitolle lii Internationäie-kysymykseen 
nähden. Keskustan kongressille esit
tämän päätöslauselman julkaisemme 
tässä ja todennäköisesti päätös lopulli
sesti muodostui tämän suuntaiseksi. 
Sähkösanomatietojen mukaan keskus
tan esitys sai 3,0 00  ääntä ja vasemmis
ton esitys 1,600 ääntä. Julkaisemme 
myös vasemmiston tekemän esityksen.

K e sk u stan  p ä ätö sesitys Int e n u t iö  t u 
lesta

Toinen Internationale, joka vuonna 
1889 perustettiin Pariisissa luokkatais
telu-periaatteen pohjalla ja joka eräi
den kahnausten jälkeen muodostettiin 
uudelleen Amsterdamin kongressissa 
vuonna 1904, on sodan kautta, jota 
se oli koettanut torjua, estynyt jatka
masta sitä sosialistista järjestö- ja kas
vatustyötä, jolle se oli omistautunut.

Kuten ihmiskunta kokonaisuudes
saan, jonka korkein ilmaisu Toinen In
ternationale oli, on sekin sodan kaut
ta hajaantunut niin aineellisesti kuin 
moraalisesti. Eräät sen osastot ovat 
rappeutuneet ja ovat yhä vieläkin tai
puvaisia jakamaan vallan porvariston 
kanssa ilmeisesti vääristäen periaatteet, 
jotka olivat määrääviä tnternationalea 
perustettaessa.

Sosialistinen Puolue selittää, että In
ternationale ei ny ky reessä kokoonpa
nossaan vastaa useimmissa maissa val
litsevaa kumouksellista tilannetta, mi
kä vaatii uutta toiminnan Internatio- 
natea. Sitä paitsi ei toinen Internatio
nale edusta kuin yhtä ainoata kansain
välisen sosialistisen työväestön ryhmää.

Tätä vastaan on Moskovassa viime 
vuoden maaliskuussa muodostettu Kol
mas Internationale, jolla on puhtaan 
luokkataistelun ohjelma sellaisena kuin 
se ilmenee Kommunistisessa manifestis
sa ja Amsterdamin kongressissa vuon
na 1904 tehdyssä päätöksessä, näissä

koko sosialistisen liikkeen, koko so
sialistisen toiminnan oleellisissa perus
säännöissä. Tähän uuteen Internationa- 
ieen kuuluu, paitsi Venäjän sosialistien 
enemmistöä, Italian, Norjan, Serbian ja 
Rumaanian sosialistit, sekä eri sosialis- 
tiryhmiä Ruotsissa, Tanskassa, Bulga
riassa, Saksassa, Unkarissa, Amerikassa 
ja Englannissa.

Kolme huomattavaa järjestöä on luo
punut Toisesta Internationalesta: 
Sveitsin sosialistinen puolue, Yhdysval
tain sosialistinen puolue ja Saksan riip
pumaton puolue. Viimeksi mainittu 
päätti kongressissaan viime joulukuussa 
ryhtyä neuvotteluihin Länsi-Europan 
vallankumouksellisten sosialistiryhmien 
kanssa ja ehdottaa näiden keskeistä liit
toa Kolmannen Internationalen kanssa. 
Ellei se onnistuisi saamaan aikaan täl
laista ryhmitystä, liittyisi se siitä huo
limatta Kolmanteen Internationaleen.

Ranskan sosialistinen puolue, ottaen 
varteen Saksan riippumattomien sosia
listien päätöksen, näiden jotka sodan 
aikana ja vuoden 1918 marraskuun val
lankumouksen jälkeen jäivät uskolli
siksi Saksan kansainvälisen ja vallan
kumouksellisen proletariaatin perintö- 
tavoille, toteaa, ettei se voi jäädä sel
laiseen kansainväliseen järjestöön, mis
sä Saksaa eivät edusta muut kuin kei
sarin kanssarikolliset ja vasta vallan ku
mouksellisten Scheidemannien ja Nos- 
kien hommiin sekaantuneet sosialistit.

Toiselta puolen on puolue sitä miel
tä, että maailman proletaaristen voimain 
hajoittaminen ei tapahtuisi vaaranta
matta työväen vallankumousta. Ne yri
tykset Toisen Internationalen ennal
leen elvyttämiseksi, joita tämän jär
jestön vasemmiston kannatuksella on 
Bernissä ja Luzernissa tehty, näyttä
vät johtavin täydelliseen rappioon. Tä
män johdosta selittää puolue, että ku
mouksellisten sosialistien voimain uu
delleen ryhmittäminen kansainvälisen 
sosialismin vakiintuneiden periaatteiden 
pohjalla on kiireellinen välttämättö
myys.
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Ententen kapitalististen hallitusten 
aiheuttamasta syystä on mahdotonta 
tuntea ja täysin arvioida Venäjän val
lankumouksen kaikkia suorituksia ja 
toimintaa. Mutta Ranskan sosialistinen 
puolue, joka on solidaarinen kaikille 
proletaarisille vapausliikkeille, on sitä 
mieltä, ettäl ykiikään, Moskovan In
ternationale» peruijul is tukeilta ei ole 
ristiriidalla *01 lal il m in oleellisten pe
riaatteiden kansia, ja että proletariaa
tin diktaturia koskeva teessi— diktatuu
ria, jonka tehtävänä on turvata siirty
minen kapitalistisesta yhteiskunnasta 
sosialistiseen järjestelmään —  on 
kaikkien kumouksellisten käsitteiden 
perusta, ja että työväen neuvostolaitok- 
set ovat ilmeisesti tehokkaimpia kei
noja tämän valta-aseman saavuttamisek
si.

Mutta puolue on myös sitä mieltä, 
että Länsi- ja Keski-Europan sosialis
tisten puolueiden, joiden on otettava 
käsiinsä teollisesti edistyneempien mai
den asioiden johto, on mitä suuremmas
sa määrässä otettava lukuun olemassa 
olevat työväen järjestöt, syndikaatit ja 
osuuskunnat ja niiden taloudelliset $0- 
velluttannsmahdollisuudet tulevassa val
lankumouksessa, ja että yhteisten pää
tösten on oltava näiden sosialististen 
ryhmien ja Kolmannen lnternationa- 
len puolueiden välisenä siteenä.

Puolue selittää, että uudelleen ryh
mittyvien puolueiden on ensi kädessä 
Moskovan Internationalen tavoin tuo
mittava kaikkinainen yleistoiminta
p o rva risto n  ja  v ä riin k in  n iiden  halli- 
tu im ie liite n  yh teen liity m ä in  k a n sia ,
jotka sodan aikana ja sen jälkeen ovat 
olleet useimmissa Europan maissa toi
minnassa.

Ranskan sosialistinen puolue kan
nattaa kaikin voimin Saksan riippumat
tomien aloitetta ja vakuuttaa halua
vansa työskennellä sosialismin maail- 
manyhteyden aikaansaamiseksi uudel
leen sulattamalla yhteen luokkataiste
lun periaatteelle uskolliseksi jääneet 
Toisen Internationalen ainekset ja ryh
mät, jatka ovat muodostaneet Kolman
nen Internationalen.

Se tuo samalla kertaa ilmi tarpeen
sa kuuluttaa aktiivisen myötätuntoina 
Venäjän vallankumousta kohtaan ja ha

lunsa jäädä horjumattoman solidaari
seksi niille historiallisissa ja taloudelli
sissa olosuhteissa kehittyneille ponnis
tuksille, jotka ovat suurten teollisuus
maiden ja varsinkin Englannin ja Ame
rikan proletariaatille ominaisia.

Tehdäkseen lopun tästä kaikille In- 
temationalesta irralleen joutuneille vil
pittömille sosialisteille surullisesta ti
lanteesta, päättää puolue ryhtyä kiireel
liseen toimintaan ja kehoittaa Sveitsin 
sosialistista puoluetta kutsumaan ko
koon kaikkien sellaisten puolueiden e- 
dustajain valmistelevaa konferenssin, 
jotka ovat päättäneet pysyttää toimin
tansa sosialismin vakiintuneiden peri
aatteiden pohjalla ja ryhtyä neuvotte
luihin puolueiden kanssa jotka ovat 
muodostaneet Kolmannen Internationa
len.

V u e m m iito n  ehd ot u i.

Ranskan sosialistipuolueen vasemmis
to-ainekset esittivät kongressille seu- 
raavan julistuksen:

Ottaen huomioon Toisen Internatio
nalen jatkuvan rappeutumisen, sen voi
mattomuuden herättää uudelleen eloon 
ja voimistuu aa sosialismi sekä saattaa 
yhdenmukai seksi m aail man p rolet ariaa- 
tin toiminta, minkä takia sen on tästä 
lähtien mahdoton esittää sille kuulunut
ta osaa, päättää puolue katkaista suh
teensa siihen eikä vastaisuudessa tule o- 
lemaan missään yhteydessä sen kanssa.

Otettuaan huomioon kansainvälisen 
sosialismin yleisen tilanteen ja harkit
tuaan n iin hyvin Moskovan kongressis
sa ja Kolmannen Internationalen osas
toissa kuin niissäkin ryhmissä hyväk
syttyjä periaatteita, jotka ovat rikko
neet välinsä Toiseen 1 oternationaleen 
yhtymättä kuitenkaan Kolmanteen, ja 
perehdyttyään erilaisiin kahden jo ole
massa olevan internationalen yhdistä
mistä koskeviin ehdotuksiin, joiden tar
koituksena on kumouksellisten sosia
listien uudelleen ryhmitys, selittää so
sialistinen puolue, ettei sellainen ryh
mittyminen käy laatuun muuten kuin 
jo luodun elimen ympärillä.

Puolue päättää siis hyväksyä Kolman
nen Internationalen, ja määrittelee pe
riaatteensa ja toimintansa seuraavanlai
sesta

1. Proletariaatin tehtävänä On tällä
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haavaa kapitalistisen valtiovallan val
taaminen ja sen korvaaminen proletaa
risen hallinnon koneistolla.

2 . Proletaarisen valtion muotona 
täytyy olla —  ei porvarillinen valhe- 
demokratia vaan proletaarinen demo
kratia, el parlamenttarismi vaan valit
tujen elinten kautta suoritettava kan
sa] nukkojen itsehallinta, ei kapitalisti
nen byrokratia vaan hallintoelimistö, 
jonka kamsajoukot itse luovat otta
malla tosiasiallisesti osaa hallintaan ja 
sosialistiseen rakennustyöhön. Tämän 
halli n tain uodon konkreettisena ilmaisu
na on neuvostojen tai muiden vastaa
vien elinten valta.

J, Proletariaatin diktatuurin on he
ti lopetettava kapitalistinen riisto ja 
peruutettava yksityinen omistusoikeus, 
säädettävä pakollinen työvelvollisuus, 
yhteiskunn^llistutettaya tuotannon ja 
vaihdon välineet: maa, teollisuus, kai
vokset ja kulkuvälineet jääden ne ta
lonpoikain, työläisten, kaivosmiesten, 
rautatieläisten, merimiesten suoranai
seen johtoon.

4. Proletariaatin joukkotoiminnan 
pääasiallisimpana menttely tapana ol
koon vastarinnan tekeminen kapitalis
tiselle valtiovallalle aseelliseen yhteen
törmäykseen asti.

Yhdenmukaisesti tämän ratkaisun 
kanssa lähettää puolue edustajansa län
simaisten puolueiden Kolmannen Inter- 
nationalen pohjalla Italiassa pidettä
vään konferenssiin, minkä järjestämi
nen on uskottu Italian työväenpuolueel
le ja jonka pääasiallisempana tehtävänä 
on sellaisen Kolmannen Internationa- 
len länsimaisen toimiston luominen 
kuin mikä Skandinavian maissa on 
muodostettu; tämä porvarillisten halli
tusten aiheuttamien vaikeuksien voit
tamiseksi ja elimellisen yhteyden ai
kaansaamiseksi Kolmannen Internatio
nale n kanssa.

Paitsi yMolevaa päätöslauselma-eh
dotusta on useiden vasemmistoon kuu
luvien johtavien tovereiden taholta 
julkaistu seuraava

KEHOITUS:
Strassburgin konferenssia odotelles

sa keholtamme me kaikkia järjestynei

tä, puolueosastoja ja -liittoja yhtymään 
Kommunistisen Internationale n ohjel
maan, toimintaan ja järjestöön.

Toteamme Toisen International e n 
häviön ja sen politiikan vararikon, sen 
vararikon sodan kestäessä ja sen voi
mattomuuden ja tekopyhyyden kapita
lismin epätoivonponnistuksiin nähden.

Kaiken mikä kansainvälisessä sosia
lismissa on tervettä, on tämä rappeu
tunut Internationale hyljännyt, ja sen 
pahimmin sekaantuneet, yksikseen Jää
neet ainekset röh ken evät tuskin saapua 
kongressiin.

Kolmanteen internationaleen lukeu
tuvat kaikki maailman vallankumouk
selliset sosialistit. Sillä ei ole mitään 
yhteistä sotasosialismin kanssa, vaan 
kuuluttaa se sovittamatonta vallanku
mouksellisuutta ja työväenneuvostojen 
kautta toteutettavaa proletariaatin dik
tatuuria porvarillispartamenttaarisen 
valhedemokratian vastapainoksi. Vain 
neuvostojärjestelmä voi johtaa vallan
kumouksen voittoon, järjestää tuotan
non tuottajia tyydyttävällä tavalla ja 
toteuttaa kommunismin.

Arvelun aika on ohi ja kaikkialla käy
tävässä yhteiskunnallisessa, taistelussa 
vaaditaan periaatteellista tinkimättö- 
myyttä, puhdasta ja selvää kumoustoi- 
mintaa, joukkotoimintaa kaikissa muo
doissaan, vaali kiihotuksesta kumouspur- 
kauksiin asti, aina paikallisten olojen 
mukaan.

Puolueen on niinmuodoin tuomittava 
ne, jotka jo aikoja sitten ovat pettä
neet vallankumouksen, internationalen 
ja kaiken sen, mikä meidät tekee ky
keneviksi taistelemaan ja voittamaan, 
ja selitettävä, ettei se salli enää tätä 
mitä ilmeisintä sisäistä petturuutta ja 
selvää luopuneisuutta. Ja on puolueen 
heti hyväksyttävä Kolmas Internatio
nale Ja myötävaikutettava Italian sosia
listisen puolueen tekemän ehdotuksen 
toteuttamiseksi, mikä ehdotus käsit
tää Kolmatta Internationalea kannat ta- 
vain länsi-europ alaisten sosialististen 
järjestöjen liittohankkeen sosialistisen 
ja vallankumouksellisen toiminnan va
kiinnuttamiseksi.


