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VSDTP:n KESKUSKOMITEAN KIRJE
ULKOMAISEN LIIGAN HALLINNOLLE, PUOLUEEN
AVUSTUSRYHMILLE JA KAIKILLE ULKOMAILLA 

OLEVILLE PUOLUEEN JÄSENILLE

Toverit! Puolueen lopullinen yhdistäminen asettaa meille 
nyt päivänpolttavaksi ja tinkimättömäksi tehtäväksi sosiali
demokratian ulkomaisen työn laajan kehittämisen ja kaik
kien tällä toimikentällä toimivien työntekijäin liittämisen 
lujasti yhteen.

Puolueen sääntöjen mukaan (13. §) puolueen kaikki ulko
mainen työ jakaantuu kahteen suureen alaan, jotka orga- 
nisaatiotyyppinsä puolesta ovat erilaisia. Toisaalta propa
ganda- ja agitaatiotyötä ulkomailla johtaa välittömästi ja 
keskittää käsiinsä Ulkomainen liiga. Keskuskomitea tekee 
kaikkensa auttaakseen tämän asian täydellistä keskittä
mistä Liigan käsiin ja turvatakseen sen autonomian tässä 
tehtävässä. Toisaalta myötävaikutustaan liikkeeseen Venä
jällä Liiga toteuttaa ainoastaan niiden henkilöiden ja ryh
mien välityksellä, jotka Keskuskomitea on erikoisesti sitä 
varten määrännyt.

Kehoittaen kaikkia Liigan jäseniä, kaikkia avustusryhmiä 
ja kaikkia ulkomailla olevia puolueen jäseniä tukemaan 
Liigaa kaikinpuolisesti sen propaganda- ja agitaatiotyössä 
Keskuskomitea aikoo suunnata nyt kaikki ponnistuksensa 
näiden välittävien ryhmien järjestämiseen, joiden kautta 
liikkeen tukemisen Venäjällä tulee tapahtua.

Tehtävänsä tällä alalla Keskuskomitea käsittää seuraa- 
valla tavalla.

Liikkeen tukeminen Venäjällä ulkomailta käsin ilmenee 
pääasiallisesti 1) vallankumouksellisten työntekijäin lähet
tämisenä Venäjälle; 2) ulkomailla kerättyjen rahasummien 
lähettämisenä Venäjälle; 3) sellaisten venäläisten yhteyk
sien, tietojen ja ohjeiden kokoamisena ulkomailla, jotka on
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viipymättä tiedoitettava Venäjälle siellä toimivien toverei
den auttamiseksi, palojen ehkäisemiseksi j.n.e.; 4) kirjalli
suuden lähettämisenä Venäjälle j.n.e.

Väittämättä sitä, että tuossa luettelossa olisi esitetty 
tyhjentävästi Venäjän liikkeen ulkomailta käsin tapahtuvan 
välittömän tukemisen kaikki muodot, olemme kuitenkin sitä 
mieltä, että toistaiseksi on riittävää hahmotella sen tärkeim
mät muodot ja sovittaa muodostettava organisaatio näiden 
muotojen mukaiseksi. Kokemus osoittaa, missä määrin 
muutokset tuohon organisaatioon tulevat välttämättömiksi 
tulevaisuudessa.

Aloittakaamme työntekijäin lähettämisestä Venäjälle. 
Olisi tietenkin tqjvottavaa, että suurin osa sinne matkusta
vista ottaisi välittömästi yhteyden Keskuskomitean ulkomai
seen päätoimistoon — nimittäin geneveläiseen — ja saisi 
siltä salaisten kohtaamispaikkojen osoitteet, tunnussanat, 
rahat ja tarpeelliset ohjeet. Mutta hyvin monet työhön 
matkustavat henkilöt eivät tietenkään voi poiketa Geneveen, 
ja siksi Keskuskomitea aikoo ryhtyä nimittämään asiamie
hiään kaikkiin vähänkin tärkeisiin ulkomaisiin keskuksiin: 
Lontooseen, Pariisiin, Brysseliin, Berliiniin, Wieniin y.m. 
Jokaista, joka aikoo matkustaa Venäjälle työhön, kehoitetaan 
kääntymään Keskuskomitean paikallisen asiamiehen puo
leen, ja tämä asiamies ryhtyy kaikkiin toimenpiteisiin, 
jotta matkustava voisi päästä mahdollisimman nopeasti ja 
vaarattomasti määräpaikkaansa, jotta Venäjälle matkusta
van ensimmäiset askeleet vastaisivat Keskuskomitean 
yleistä suunnitelmaa voimien ja varojen jaottelussa j.n.e. 
Keskuskomitea toivoo, että Ulkomainen liiga antaa kaik
kinaista apua näille Keskuskomitean asiamiehille — esi
merkiksi tutustuttamalla mahdollisimman suuren määrän 
ulkomaisesta väestä näiden asiamiesten tehtäviin ja heidän 
kanssaan yhteydenoton ehtoihin, auttamalla noiden yhteyk
sien järjestämistä mahdollisimman konspiratiivisiksi j.n.e.

Koska työntekijäin lähettäminen suurista ulkomaisista 
keskuksista Venäjälle on hyvin suurimerkityksellinen asia 
ja koska asianmukainen tutustuminen lähetettäviin ei ole 
yhdelle henkilölle aina voimienmukaista, niin Keskusko
mitea tulee tarvittaessa nimittämään puolueen sääntöjen 
13. §:n mukaan asiamiesryhmän eikä vain yhtä asiamiestä.

Edelleen. Mitä tulee rahojen lähettämiseen, niin sen 
suhteen on toivottavinta, että rahojen keräys ulkomailla
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kaikkialla keskitetään täydellisesti Liigan käsiin ja että 
Liigan hallinto siirtää summat Keskuskomitealle. Vain 
välttämättömissä tapauksissa pitää ehkä kokemuksen anta
mien osviittojen mukaisesti luovuttaa vissejä summia välit
tömästi Liigan paikallisilta jaostoilta Keskuskomitean 
paikallisille asiamiehille, kun esimerkiksi äkkiarvaamatto- 
mat seikat vaativat antamaan viipymätöntä apua karkaa
misessa, työntekijän lähettämisessä, kirjallisuuden lähettä
misessä j.n.e. Keskuskomitea toivoo, että Liigan hallinto 
antaa jaostoille vastaavat ohjeet ja kehittelee rahojen 
keräyksen ja kulutuksen parhaita tilitysmuotoja.

Edelleen, kaikille on tietenkin tunnettua, että hyvin usein 
henkilöt, jotka saapuvat Venäjältä ulkomaille, antavat 
sellaisia tietoja, jotka olisivat hyvin tärkeitä venäläisille 
työntekijöille,—esimerkiksi tietoja palojen laajuudesta, 
välttämättömyydestä varoittaa niitä ja niitä tovereita kau
pungissa, joka sijaitsee kaukana palopaikalta, välttämättö
myydestä käyttää Venäjällä sellaisia ja sellaisia yhteyksiä, 
joita karannut tai pois matkustanut toveri ei ole ehtinyt tai 
ei ole voinut käyttää, j.n.e. Sitä mukaa kuin kaikki puoluetyö 
liitetään Keskuskomitean johdolla lopullisesti yhteen, tulee 
tietenkin yhä useammin mahdollisuuksia koota kaikki nuo 
yhteydet ja osviitat itse Venäjällä, ja se on ainoa normaa
linen ja toivottava tie. Mutta epäilemätöntä on, että vielä 
kauan tulee olemaan tapauksia, jolloin eri syistä Venäjältä 
karanneet tai legaalisesti pois matkustaneet toverit eivät 
ole ehtineet luovuttaa yhteyksiä Venäjällä, joten on pakko 
käyttää sitä varten heidän ulkomailla oleskeluaan.

Lopuksi, kirjallisuuden kuljettamisen Keskuskomitea 
pyrkii tietenkin keskittämään mahdollisimman täydellisesti 
erikoisen kuljetusryhmän käsiin, jonka jäsenistä osa tulee 
olemaan aina ulkomailla. Tämän vuoksi tullaan nimittä
mään Keskuskomitean erikoisasiamiehiä puoluekirjallisuu- 
den varastojen hoitajiksi ulkomaisissa eri keskuksissa, pitä
mään yhteyttä rajojen kanssa j.n.e. Mutta kuljetuskysymyk- 
sen ollessa parhaimmallakin kannalla jää siihen aina 
tietenkin sellaisia vajavaisuuksia, jotka täytyy korvata 
erikoisten sopivien tilaisuuksien hyväksikäyttämisellä, lähet
tämällä (mahdollisesti) matkalaukkuja, käyttämällä hyväksi 
joitakin otollisia tilaisuuksia kauppayhteyksissä, laiva
liikenteessä j.n.e. Kaikissa tällaisissa kysymyksissä on 
kaikki tiedotukset, ohjeet ja tiedot lähetettävä samoin
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Keskuskomitean asiamiehille, jotka tulevat keskittämään 
kaikki sentapaiset asiat ja toimimaan Keskuskomitean ylei
sen suunnitelman ja ohjeiden mukaisesti.

Tiedoittaessaan työsuunnitelmastaan Liigan hallinnolle 
Keskuskomitea lausuu luottamuksensa siihen, että Liiga 
antaa puolestaan Keskuskomitean asiamiehille ulkomailla 
kaikinpuolista apua ja erikoisestikin ryhtyy toimenpiteisiin, 
että nämä asiamiehet voisivat tutustua laajasti avustus- 
ryhmiin, nuorisokerhoihin y.m., y.m.
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