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TIEDOTUS „ORGANISAATIOKOMITEAN" u  

MUODOSTAMISESTA
Neljä vuotta sitten muutamat venäläiset sosialidemokraattiset jär

jestöt yhtyivät „Venäjän sosialidemokraattiseksi työväenpuolueeksi”, 
kehittäen eräänlaisen organisaatiosuunnitelman ja yleiset toimintaperi
aatteet, jotka on esitetty puolueen julkaisemassa „Manifestissa”. Vali
tettavasti tällä ensimmäisellä yrityksellä ei ollut menestystä: ei ollut 
vielä olemassa välttämättömiä aineksia yhtenäisen ja voimakkaan 
sosialidemokraattisen puolueen muodostamista varten, puolueen, joka 
taistelee järkähtämättä proletariaatin vapauttamiseksi kaikenlaisesta 
sorrosta ja riistosta. Toisaalta Venäjän sosialidemokratian käytännöllisen 
toiminnan muodot sinänsä olivat vasta muovautumassa; sosialidemo
kratia, joka juuri äsken oli lähtenyt taistelun tielle, etsi vasta keinoja 
teoreettisten katsantokantojansa toteuttamiseksi, se kulki vielä arkai
levin, epävarmoin askelin. Sen toiminnan perustana oleva työväen
liike, joka oli valautunut valtaviksi lakoiksi, oli vasfikään leimahtanut 
siihen kirkkaaseen loistoonsa, joka häikäisi monen silmät, pimentäen 
heiltä tuiki selvät ja tunnetut vallankumouksellisen sosialidemokratian 
tehtävät ja päämäärät, pakoittaen viehättymään ahtaasti ammatilliseen 
taisteluun. Toisaalta hallituksen lakkaamattomat vainotoimenpiteet, 
kohdistuneina sosialidemokraattisiin järjestöihin, jotka eivät olleet vielä 
lujittuneet eivätkä ehtineet laskea pysyviä juuriaan, rikkoivat kaiken 
perinteellisyyden ja tuhosivat kaikki toimintaperinteet.

Tämä epäonnistunut yritys ei silti ollut jättämättä jälkeä. Proleta
riaatin järjestyneen poliittisen puolueen aate, joka oli johtanut edeltä
jiämme, tuli siitä lähtien kaikkien tietoisten sosialidemokraattisten 
toimihenkilöiden johtotähdeksi ja toivomaksi tavoitteeksi. Näiden neljän 
vuoden kuluessa on tehty useita yrityksiä tämän ensimmäisten sosiali
demokraattisten toimihenkilöiden meille uskoman aatteen toteuttami
seksi. Mutta tänäkin päivänä olemme vielä yhtä järjestymättömiä kuin 
neljä vuotta sitten.

Elämä kuitenkin asettaa meille yhä suurempia ja suurempia vaati
muksia. Kun puolueen ensimmäiset toimihenkilöt asettivat tehtäväkseen 
herättää työväenjoukoissa uinuvat vallankumoukselliset voimat, niin 
meidän edessämme on paljon mutkallisempi tehtävä — suunnata herää
vät voimat sinne, minne pitää, asettua näiden voimien johtoon ja joh
taa niitä. Meidän tulee olla valmiit kuulemaan ellei tänään niin 
huomenna kehottavaa kutsua: „Johtakaa meitä sinne, minne olette meitä; 
kutsuneet!”, ja olisi kauheaa, jos tämä hetki kohtaisi meidät odottamatta, 
yhtä hajanaisina ja yhtä valmistautumattomina kuin tällä hetkellä. 
Älköön syytettäkö meitä, että yliarvioimme tilanteen vakavuuden. Kenellä 
on kykyä nähdä pintaväreilyä syvemmälle, kuka kykenee tajuamaan 
syvyydessä käyvän prosessin, se ei syytä meitä liioittelusta.
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Mutta tilanteen vakavuutta lisäävät vielä muut seikat. Me elämme 
tärkeää historiallista ajankohtaa. Työväenluokan herääminen Venäjän 
olojen yleisen kehityksen yhteydessä herätti toimintaan monenlaiset 
yhteiskuntakerrokset. Enemmän tai vähemmän tietoisina ne pyrkivät 
järjestäytymään, liittyäkseen muodossa tai toisessa taisteluun aikansa- 
elänyttä järjestelmää vastaan. Onneksi olkoon! Sosialidemokratia voi 
vain tervehtiä jokaista, joka liittyy tähän taisteluun. Mutta sen on 
valppaasti valvottava sitä, etteivät nuo liittolaiset tee sitä omaksi 
moukarikseen, syrjäytä sitä pois toiminnan päänäyttämöltä, riistä 
siltä johtavaa osuutta taistelussa itsevaltiutta vastaan ja, mikä on pää
asia, vahingoita vallankumouksellisen taistelun edistymistä kääntä
mällä sen pois oikealta tieltä. Että tällainen vaara ei ole mieli
kuvituksen tuote — se on selvää jokaiselle, joka on tarkkaavasti seu
rannut viime vuosien vallankumouksellista taistelua.

Niinpä siis Venäjän sosialidemokratian edessä on tällä hetkellä 
valtavan suuri tehtävä, joka ei ole minkäänlaisten paikallisten komiteain 
eikä edes minkäänlaisten piirijärjestöjenkään voimien mukainen. 
Olkootpa paikalliset järjestöt miten täydellisiä tahansa, ne eivät pysty 
suorittamaan tätä tehtävää, sillä se on jo kasvanut yli paikallisten 
puitteiden. Tämä tehtävä voidaan suorittaa vain Venäjän kaikkien 
sosialidemokraattien yhteisin voimin, sosialidemokraattien, jotka ovat 
liittyneet yhteen yhdeksi keskitetyksi ja kurinalaiseksi armeijaksi. Entä 
kuka on tekevä yhdistämisaloitteen?

Tätä kysymystä käsiteltiin viime vuonna konferenssissa, jossa olivat 
edustettuina: Pietarin „Taisteluliitto”, yhdistyneiden eteläisten komiteain 
ja järjestöjen Keskuskomitea, „Iskra” järjestö, Bundin Keskuskomiteat 
(Venäjällä oleva ja ulkomainen), „Venäläisten sosialidemokraattien 
ulkomainen liitto” 75 ja eräät muut järjestöt. Konferenssi antoi eräiden 
järjestöjen edustajain tehtäväksi perustaa Organisaatiokomitean, joka 
ottaisi tehtäväkseen Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen 
tosiasiallisen ennallistamisen.

Tämän päätöksen toteuttamiseksi Pietarin „Taisteluliiton”, „Iskra” 
järjestön ja „Juzhnyi Rabotshi” * 55 ryhmän edustajat perustivat Organi
saatiokomitean, joka asettaa lähimmäksi ja tärkeimmäksi tehtäväkseen 
puolueen edustajakokouksen koollekutsumisehtojen valmistelemisen.

Mutta koska edustajakokouksen koollekutsuminen on äärimmäisen 
monimutkaista ja sen toteuttaminen vaatii huomattavasti aikaa, Organi- 
saatiokomitea ottaa puolueen keskusjärjestön ennallistamiseen saakka 
suoritettavakseen eräitä yleisiä tehtäviä (yleisvenäläisten lehtisten jul
kaiseminen, yleinen transportti ja tekniikka, komiteain välisten yhteyk
sien järjestäminen y.m.).

On itsestään selvää, että Organisaatiokomitea, joka syntyi eräiden 
järjestöjen yksityisestä aloitteesta, on velvoittavissa suhteissa vain niihin 
järjestöihin, jotka jo ovat sille antaneet tai antavat valtuutensa. Kaik
kiin muihin komiteoihin ja ryhmiin nähden Komitea on yksityinen jär
jestö, joka tarjoaa niille palveluksiaan.

Suuri ja vastuunalainen on se tehtävä, jonka Organisaatiokomitea 
on rohjennut ottaa suoritettavakseen, ja kun se kuitenkin uskaltaa sen

* Bundia oli samoin kehoitettu lähettämään edustajansa Organlsaatiokomi- 
teaan, mutta meille tuntemattomista syistä Bund ei ole vastannut tähän keho!- 
tukseen. Toivokaamme, että nuo syyt ovat olleet puhtaasti satunnaisia ja että 
Bund lähettää viipymättä edustajansa.
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tehdä, niin vain siksi, että yhdistymistarve on kovin pakoittava, 
hajanaisuus liiankin tuntuva ja sekasortoisuuden jatkuminen vaaran
taa liiaksi yhteistä asiaa. Aloittaessaan toimintansa Organisaatiokomitea 
otaksuu, että tämän toiminnan menestymisen edellytyksenä on huomat
tavalta osaltaan oleva sosialidemokraattisten komiteain ja järjestöjen 
suhtautuminen Organisaatiokomiteaan, ja itse tuo suhtautuminen tulee 
olemaan Komitealle sen kriteerinä, missä määrin oikein Komitea on 
arvioinut nykyhetken.

Joulukuu 1902. O rganisaatiokom itea .
*  *

*

Puolueemme vasta muodostuneen Organisaatiokomitean 
julkilausuma puhuu kyllin selvästi puolestaan, ja meidän 
on turhaa lähteä laajemmin puhumaan otetun askeleen tär
keästä merkityksestä. Puolueen yhteenliittäminen, eheyden 
ennallistaminen on Venäjän sosialidemokraattien päivän
polttavin tehtävä, joka pakoittavasti vaatii viipymätöntä 
ratkaisua. Tämä tehtävä on erittäin vaikea, sillä me emme 
tarvitse muutamien vallankumousmielisten intelligenttiryh- 
mien yhteenliittymistä, vaan koko työväenliikkeen johtajien 
yhteenliittymistä, liikkeen, joka on nostanut itsenäiseen elä
mään ja taisteluun kokonaisen laajan väestöluokan. Me tar
vitsemme tiukkaan periaatteelliseen yhtenäisyyteen pohjau-, 
tuvaa yhteenliittymistä, johon täytyy tietoisesti ja varmasti 
päätyä kaikkien tai valtaosaltaan kaikkien komiteoiden, 
järjestöjen ja ryhmien, intelligenttien ja työläisten, jotka 
toimivat erilaisissa oloissa erilaisten ehtojen vallitessa ja 
ovat tulleet toisinaan mitä erilaisimpia teitä sosialidemo
kraattisiin vakaumuksiinsa. Tällaista yhteenliittymistä ei 
voida saada aikaan dekreetillä, se ei ole myöskään kerralla 
luotavissa pelkillä kokoontuneiden edustajien päätöslausel
milla, sitä on järjestelmällisesti ja vähitellen valmisteltava 
ja kehiteltävä niin, että koko puoluetta käsittävä edustaja
kokous varmistaisi ja oikaisisi sitä, mikä on jo tehty, ja t
kaisi aloitettua, viimeistelisi ja virallisesti laskisi kestävän 
perustan vastaista laajempaa ja syvällisempää työtä varten. 
Ja siksi me erikoisesti tervehdimme Organisaatiokomitean 
järkevänvarovaa ja vaatimatonta työhönsä ryhtymistä; 
Vaatimatta mitään velvoittavia suhteita Venäjän sosiali-* 
demokraattien koko joukkoon Organisaatiokomitea rajoittuu 
siihen, että tarjoaa palveluksiaan kaikille niille. Kiirehtikööt 
siis poikkeuksetta kaikki Venäjän sosialidemokraatit, komi
teat ja kerhot, järjestöt ja ryhmät, kaikki vakinaisessa väessä
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olevat ja väliaikaisen eron saaneet (karkotetut y.m.) vastaa
maan tähän kutsuun, pyrkikööt välittömään ja elävään 
kanssakäymiseen Organisaatiokomitean kanssa, ryhtykööt 
mitä tarmokkaimmin tukemaan aktiivisesti koko valtavaa 
yhteenliittämistyötä. Meidän on päästävä siihen, ettei olisi 
ainoatakaan venäläisten sosialidemokraattien ryhmää, jolla 
ei olisi yhteyttä Organisaatiokomiteaan ja joka ei olisi tove
rillisessa yhteistoiminnassa sen kanssa. Edelleen, pitäen 
ensivuoroisena ja päätehtävänään puolueen yleisen edus
tajakokouksen valmistelemista ja koollekutsumista Organi- 
saatiokomitea ottaa suorittaakseen myös eräitä yleisiä teh
täviä liikkeen palvelemisessa. Olemme varmoja siitä, ettei 
löydy ainoatakaan sosialidemokraattia, joka ei myöntäisi 
tällaista Organisaatiokomitean tehtävien laajentamista 
ehdottoman välttämättömäksi, sillä se on vain laajennettua 
palvelusten tarjoamista — tarjous, joka on tuhansia kertoja 
esitettyjä vaatimuksia vastaava,— tarjous, joka ei vaadi 
luopumaan joistakin „oikeuksista”, vaan ainoastaan 
luopumaan mitä pikimmin eristyneisyydestä käytännössä, 
ryhtymään yhteisvoimin järjestämään eräitä yhteisiä 
hankkeita. Lopuksi katsomme täysin oikeaksi ja sopivaksi 
Organisaatiokomitean päättävän ilmoituksen siitä, että 
edustajakokouksen koollekutsuminen on äärimmäisen moni
mutkaista ja sen toteuttaminen vaatii huomattavasti aikaa. 
Tietysti se ei suinkaan merkitse, että edustajakokouksen 
koollekutsumista lykättäisiin. Ei sinne päinkään. Jos puhu
taan edustajakokouksen pakoittavasta tarpeellisuudesta, niin 
me pitäisimme kuukaudenkin määräaikaa liian „huomatta
vana” sen koollekutsumista varten. Mutta kun muistaa työ
olomme ja sen, että koko liikkeen on oltava välttämättä 
vakavasti edustettuna edustajakokouksessa, niin viisi, 
kymmenenkin kertaa pitempi määräaika ei vielä saa ketään 
jossain määrin kokenutta työntekijää masentumaan.

Toivokaamme puolueen pikaisen yhdistämisen ja ennal- 
listamisen asialle kaikkea menestystä, älkäämme osoittako 
myötätuntoamme ainoastaan sanoin, vaan myös teoin, 
joihin kaikki ja jokainen viipymättä ryhtykööt, ja eläköön 
Venäjän, eläköön kansainvälinen vallankumouksellinen 
sosialidemokratia!

„  Iskra "  № 32. 
tam m ikuun 15 pnä 1903

Julkaistaan „ Iskra" lehden
tekstin  mukaan


